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আত্ম। মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম । 

বাহ্ ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাঁব 
ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। 

কর্ম, উপাঁপনা, মনঃসংবম অথব। জ্ঞান, ইহার মধ্যে এক 
একাঁধিক বা সকল উপারগুলির দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত 

কর ও মুক্ত হও। 
ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অন্ুষ্ঠান-পদ্ধতি, শান্ত, মন্দির 

ব1 অন্ত বাহা ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র । 



2. 

এ 

৫ 
তাও 

২ 9 ২২২ ব্ ২ 1181 ৫ 

১ (3 লু 
০ 18 ২২ 
2 9778২ ২২২২ ৫৮ 

২২ 

রন ২ 

২ 







গ্রস্থকারের 
ভূমিকা 

এ্রতিহাসিক জগতের প্রারস্ত হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত মনুষ্য- 
সমাজে অনেক অলৌকিক ঘটনার সংঘটনের বিষয় উল্লেখ দেখিতে 

পাঁওয়। যার । এক্ষণেও যে সকল সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের 

পূর্ণালোকে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্য- 
প্রদানকারী লেকের অভাব নাই। এইরূপ প্রমাণের অধিকাঁংশই' 

বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ, যে ব্যক্তিগণের নিকট হইতে গ্রই 

সকল প্রমাণ পাওয়। যায়, তন্মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছনন' 
ব। প্রতারক। অনেক সময়েই দেখ যায়, লোকে «যে 
ঘটনাগুলিকে অলৌকিক বলিয়া নির্দেশে করে, গেলি 

প্রকৃতপক্ষে নকল। কিন্তু কথ! এই, উহাঁরা কাহার নকল? 

যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়। কোন কথা একেবারে উড়াইন্থা 
দেওয়া সত্যপ্রিয় বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় নহে। যে সকল 

বৈজ্ঞানিক হু্দর্শী নন, তীহারা নাঁনাপ্রকার অলৌকিক মনো" 
রাজ্যের ব্যাঁপারপরম্পর ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়। সেগুলির 

অন্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা পান। অতএব, 

ইহারাযে সকল ব্যক্তির বিশ্বাস, মেঘপটলারঢট কোন পুরুষ 

বিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষ তাহাদের প্রার্থনার উত্তর 

প্রদান করেন, অথবা তাহাদের প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিম্বমের 
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ভূমিকা 

ব্যতিক্রম করেন, তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দোষী। 

কারণ, ইহাদের বরং অজ্ঞতা অথবা! বাল্যকালের ভ্রমপূর্ণ 
শিক্ষাগ্রণালীর ( যাহা তাহাদিগকে এইরূপ অপ্রাকৃত পুরুষদ্দিগের 
প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষা দিয়াছে ও যে নির্ভরতা এক্ষণে 

তাহাদের অবনত স্বভাবের একাংশম্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে) দৌহাই 
দেওয়া চলিতে পারে, কিন্ত পূর্বেক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দোহাই 

-দ্বিবার কিছুই নাই। 

সহম্র সহম্ বৎসর ধরিয়া লোকে এইরূপ অলৌকিক 

ঘটনাবলী পধ্যবেক্ষণ করিয়াছে, উহার বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্ত! 
করিয়াছে ও তৎপরে উহার ভিতর হইতে কতকগুলি সাধষ্টাণ 
তত্ব বাহির করিয়াছে; এমন কি, মানুষের ধর্্মপ্রবৃত্তির 

ভিত্বিভূমি পর্যন্ত বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার কর 

হইয়াছে । এই সমুদয় চিন্তা ও বিচারের ফল এই রাজযোগ- 
বিস্তা ৷ রাজযোগ, আজকালকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের 

অমার্জনীয় ধারা অবলম্বনে-যে সকল ঘটন? ব্যাখ্যা করা 

দুরূহ, তাহাদিণ্বের অস্তিত্বের অন্বীকার করে না, বরং ধীরভাঁবে 
অথচ লুম্পষ্ট ভাষায় কুসংস্কারাবি্ইট ব্যক্তিগণকে বলে বে 

অলৌকিক ঘটনা, প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি, এগুলি যদ্দিচ 

সত্য, কিন্ত মেঘপটলারূডু কোন পুরুষ অথবা! পুরুষগণঘার! 

এ সকল ব্যাপার সংসাধিত হয়, এইরূপ কুদংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যা- 
দ্বার এ ঘটনাগুলি বুঝ! যায় না। ইহ সমুদ্র মানবজাতিকে 

এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের 

পশ্চাে রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই একটি ক্ষুত্র প্রণালী 
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মাত্র। ইহাতে আরও এই শিক্ষা দেয় যে, যেমন সমুদয় বাসন 
ও অভাব মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে, সেইরূপ তাহার অন্তরেই 
তাহার এ অভাব মোচনের শক্তিও রহিয়াছে ; বখনই এবং 

যেখানেই কোন বাসনা, অভাব বা প্রার্থনা পরিপূর্ণ হয়, তখনই 
বুঝিতে হইবে যে, এই অনন্ত ভাগার হইতেই এই সমুদয় 
প্রার্থনাদি পরিপূর্ণ হইতেছে, উহ! কেন অগ্রারুতিক পুরুষ 

হইতে নহে। অপ্রাকৃতিক পুরুষের ধারণায় গাশ্থষের ক্রিয়াশক্তি 

কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্দীপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে আবার. 

আধ্যাত্মিক অবনতি আনয়ন করে। ইহাতে স্বাধীনতা চলিয়। 

যার, ভয় ও কুসংস্কার আপিয়া জদয়কে অধিকার করে। ইহ 
“মানুষ ম্বভাবতঃ দুর্ববলপ্রকৃতি, এইরূপ ভয়ঙ্কর বিশ্বাসে পরিণত 

হইয়। থাকে। যোগী বলেন, “অপ্রাকৃতিক বলিয়। কিছু নাই, 

তবে প্রকৃতির স্থল ও ু্ষম দ্বিবিধ প্রকাশ বা রূপ আছে বটে।” 

সুক্ম কারণ, স্থূল কাধ্য। স্থুলকে সহজেই ইন্দ্রির দ্বারা উপলব্ধি' 
কর যায়, সুক্ষ্ম তদ্রুপ নহে। রাজযোগ অভ্যাস দ্বার] সক্ষম অন্থৃভৃতি 

অর্জিত হইতে থাকে । 
ভারতবর্ষে যত বেদমতান্ুসারী দর্শনশাস্্র আছে, তাহাদের 

সকলের একই লক্ষ্য পূর্ণতা লাভ করিয়ী আত্মার মুক্তি। ইহার 

উপায় যৌগ । “যোগ” শব বহুভাবব্যাপী। সাংখ্য ও বেদান্ত 

উভয় মতই কোন ন! কোন আকারে যৌগের সমর্থন করে। 
বর্তমান গ্রন্থে নানাপ্রক্ষার যোগের মধ্যে রাঁজযৌগের বিষয় 

লিখিত হইয়াছে। পাতঞ্জলহ্ত্র রাজযোগের শান্ত ও সর্বোচ্চ 

প্রামাণিক রস্থ। অন্তান্ত দার্শনিকগণের কোন কোন দাঁশন্মিক 
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বিষয়ে পতঞ্জলির সহিত মতভেদ হইলেও, সকলেই অবিপর্ধ্য্বে 
তদীয় সাধনপ্রণালীর অন্থমোদন করিয়াছেন। এই পুস্তকের 
গ্রথমাংশে, বর্তমান লেখক নিউইয়র্কে কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা 
দিবার জন্ত যে সকল বক্তৃত। প্রদান করেন, সেইগুলি দেওষু। 

গেল। অপরাংশে পতগঞ্রলির হুত্রগুলির ভাবানবাদ ও তাহার 

সহিত একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়। হইয়াছে । যতদূর সাধ্য, 
প|রিভাষিক শব্ধ ব্যবহার ন|। করিবার ও কথোপকথনোপযোগী 

সহজ ও সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । প্রথম।ংশে 

সাধনাধিগণের জন্য কতকগুলি সরল ও বিশেষ উপদেশ দেওয়] 

হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের সকলকেই বিশেষ করিয়া সাবধান 
করিয়া দেওয়া! যাইতেছে যে, যোগের কোন কোন সামান্ত অঙ্গ 
ব্যতীত, নিরাপদে যোগশিক্ষা করিতে হইলে, গুরু সর্বদা! নিকটে 
থাক আবশ্তক। যদি কথাবার্তীর ছলে প্রদত্ত এই সকল উপদেশ 

লৌকের অন্তরে এই সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার ইচ্ছা! উদ্রেক 
করিয়। দিতে পারে, তাহ। হইলে গুরুর অভাব হইবে ন|। 

পাতঞ্জলদর্শন সাংখ্যমতের উপর স্থাপিত, এই দুই মতে 
প্রভেদ্ অতি সামান্চ। দুটি প্রধান মতবিভিন্নতা এই £ প্রথমতঃ, 
স-পতগ্রলি আঁদিগুরুত্বরূপ সগুণ নশ্বর শ্বীকার করেন, কিন্ত 
সাংখ্যেরা কেবল প্রায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, ধাহার উপর 
সামরিক (কোন কল্পে) জগতের শাসনভার প্রদত্ত হয়, এইবপ 
অর্থাৎ জন্ত-ঈশ্বর মাত্র শ্বীকার করিয়া থাকেন। ঘ্বিশীয়তঃ, 
যোগীর| মনকে আত্ম বা পুরুষের স্তায় সর্ধব্যাপী বলিয়া! শ্বীকার 

করিয়। থাকেন, সাংখ্যেরা তাহ। করেন ন|। 
(৪) 



ম্াত্দন্মোহল 

প্রথম অধ্নাক্ 

অবতরণিকা 

আমাদের নকল জ্ঞানই স্থান্ুভৃতির উপর নির্ভর করে। 
আম্রমানিক জ্ঞানের (সাগান্ত হইতে সামান্ততর ব। সামান্ত হইতে 

বিশেষ জ্ঞান, উভয়ের ) ভিত্তি_্ামুভূতি। সেগুলিকে নিশ্চিত- 
বিজ্ঞান * বলে, তাহাদের সত্যতা লোঁকে সহজেই বুঝিতে 
পারে, কারণ, উহাঁরা প্রত্যেক লোককেই নিজে সেই বিষয় সত্য 
কিন। দেখির|! তবে বিশ্বাঘ করিতে বলে। বিজ্ঞানবিৎ তোমাঁকে 

কোন বিষয় বিশ্বা করিতে বলিবেন না। তিনি নিজে কতকগুলি 

[73900 9012171০৪-- নিশ্চিত-বিজ্ঞান অর্থাৎ ঘষে সব বিজ্ঞানের তস্ব 

এতদুর সঠিক ভাবে নিণাঁতি হইয়াছে যে, গণনা-বলে তাহার হার! ভবিবাৎ নিশ্চর 
করিয়া বলিয়। দিতে পারা যার | য্থা--গাঁণত, গপিত-জ্যোতিয ইত্যার্ছি। 

১ 



রাজযোগ 

বিষয় প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়ছেন ও সেইগুলির উপর বিচীর' 

করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যখন তিনি. 

তীহার সেই সিদ্ধান্তগুলিতে আমাদিগকে বিশ্বাম করিতে বলেন, 
তখন তিনি মানবসাধারণের অনুভূতির উপর উহাদের সত্যাসত্য 

নির্ণয়ের ভার প্রক্ষেপ করিয়। থাকেন। প্রত্যেক নিশ্চিত- 

বিজ্ঞানেরই (7৯৪০৮ 50190০6) একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে, 
উহা হইতে যে িদ্ধান্তপমূৃহ লব্ধ হয়, সকলেই ইচ্ছা! করিলে: 
উহাদের সত্যাঁসত্য তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, 
ধর্মের এরূপ সাধারণ ভিত্তিভূমি কিছু আছে কিনা? ইহার উত্তর 

আমাকে দিতে হইলে, “হ1” এবং “না” এই উভয়ই বলিতে হইবে । 
জগতে ধর্মসগ্ন্ধে সচরাচর এইরূপ শিক্ষা পাওয়া বায় যে, ধর্ম কেবল 
শ্রদ্ধ। ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, অধিকাংশ স্থলেই উহ! ভিন্ন ভিন্ন, 

মতসমষ্ি মাত্র। এই কারণেই ধর্মে ধন্ধে কেবল বিবাদ-বিসন্বাদ 
দেখিতে পাওয়। যায়্। এই মতগুলি আবার বিশ্বাসের উপর 

স্থাপিত ; কেহ কেহ বলেন, ম্ঘ্পটলারঢয এক মহান্ পুরুষ 

আছেন, তিনিই সমুদয় জগৎ শাসন করিতেছেন ; বন্ধ! আমাকে 

কেবল তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়াই উহা বিশ্বাস করিতে 

বলেন। এইরূপ আমারও অনেক ভাব থাকিতে পারে, আমি 

অপরকে তাহা বিশ্বাস করিতে বলিতেছি। যদি তাঁহারা কোন 

যুক্তি চান, এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তহার্দিগকে 

কোনরূপ যুক্তি দেখাইতে অসমর্থ হই। এই জন্তই আজকাল ধর্থ 
ও দর্শনশান্ত্ের দুনাম শুন) যায়। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই যেন 

মনের ভাব .এই যে, “দুর ছাই, ধর্মগুলো ত দেখছি কতকগুলো। 
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রকমারি মত মাত্র, উহাদের সত্যাসত্য বিচারের ত একট! 

মানদণ্ড নেই, ধার যা খুশি, তিনি তাই প্রচার করতে ব্যস্ত ।” 

কিন্ত তীহারা যাহাই ভাবুন না কেন, প্ররুতপক্ষে ধ্বিশ্বাসের 
এক সীর্বধভৌম মূলভিন্তি আছে-_উহাই বিভিন্ন দেশের 
বিতিনন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ ও সর্বধিধ বিভিন্ন ধারণা- 

নমুহের নিয়ামক । এগুলির মুলদেশে যাইলে আমরা দেখিতে 
পাই যে, উহারাও সার্বজনীন অভিজ্ঞতা ও অন্তভৃতির উপর 

প্রতিষ্ঠিত। 

প্রথমতঃ, আমি অনুরোধ করি বে, আপনারা পৃথিবীর ভিন্ন 

ভিন্ন ধর্মসকল একটু বিশ্লেষণ করির1 দেখুন। অল্প অন্ুদন্ধানেই 
দেখিতে পাইবেন যে, উহার। ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । কতকগুলির 

শীস্-ভিত্তি আছে ; কতকগুলির শান্ত্রভিত্তি নাই। যেগুলি শান্ত" 

ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহারা সুদৃঢ় ; তন্বন্মীবলঘি-লোকসংখ্যাও 
অধিক। শাস্ত্রতিত্তিহীন ধর্মসকল প্রায়ই লুপ্ত । কতকগুলি নূতন 
হইয়াছে বটে, কিন্তু অল্পসংখ্যক লোঁকেই তদন্থগত। তথাপি উক্ত 
সকল সম্প্রদায়েই এই মতৈক্য দেখ যান যে, তাহাদের শিক্ষা বিশেষ 

বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অনুভব মাত্র। খ্রীগ্রিরান তোঁমাঁকে তাহার 

ধর্ম, বীশুপ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়1, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্থে 
এবং এঁ আত্মার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনীয়তায় বিশ্বাস করিতে 

বলিবেন। যদ্দি আমি তীহাকে এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা! করি, 

তিনি আমাঁকে বলিবেন--“ইহা আমার বিশ্বাস।” কিন্তু যদি তুমি 
্রীষট-ধর্মের মূলদেশে গমন করিয়। দেখ, তাহ! হইলে দেখিতে পাইবে 
যে, উহাঁও প্ররত্যন্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। বীশুধুষ্ট' বলিয়াছেন, 
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"আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি” তীহার শিষ্যেরাও বলিয়াছিলেনঃ 
“আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছি।” এইরূপ আরও অনেক 

প্রত্যক্ষানুভূতি শুন যায়। 

বৌদ্ধধর্ম এইরূপ । বুদ্ধদেবের প্রতি উপরে এই 
ধর্ম স্থাপিত। তিনি কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছিলেন । 

তিনি সেইগুলি দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্যের সংস্পর্শে 
আপিয়াছিলেন এবং তাহাই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। 
হিন্দুদের সম্বন্ধেও এইরূপ ; তাহাদের শাস্কে খষি-নামধেয় গ্রন্থকর্তাগণ 
বলিয়া গিয়াছেন, “আমরা কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়!ছি,” 

এবং তাহার তাহাই জগতে প্রচার করিয়া গিরাছেন। অতএব 

স্পষ্ট বুঝা গেল যে, জগতে সমুদয় ধর্মই, জ্ঞানের সার্ধভৌম ও 

সদ্য ভিত্তি যে-প্রত্যক্ষীম্ভব-_তাহারই উপর স্থাপিত। সকল 

ধন্মাচার্ধাগণই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই 
আত্মদর্শন করিয়।ছিলেন; সকলেই আপন|দের অনন্ত শ্বরূপ অবগত 

হইয়াছিলেন, আপনাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা দেখিয়াছিলেন, আর 

যাহা তাহার] দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 
তবে প্রভেদ এইটুকু যে, প্রায় সকল ধন্মেই, বিশেষতঃ ইদানীন্তন, 

একটি অদ্ভুত দাবি আমাদের সন্মুথে উপস্থিত হয়, সেটি এই যে-- 
এন্সণে এই সকল অনুভূতি অসম্ভব ধীহার] ধর্মের প্রথম স্থাপন- 
কর্তা, পরে ধাহাদের নামে সেই সেই ধর্ম এ্রচলিত হয়, এইরূপ 

স্বল্প ব্যক্তিতেই কেবল, প্রত্যক্ষান্থভব সম্ভব ছিল। এখন আর 
এরূপ অস্ুভব হইবার উপায় নাই; নুতরাং এক্ষণে ধর্মমঃ 

বিশ্বাস করিয়। লইতে হইবে--আমি এ কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার 



অবতরণিক। 

করি। যর্দি জগতে কোন প্রকার বিজ্ঞানের কোন বিষয় কেহ 

কথন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়। থাকেন, তাহা হইলে তাহ। হইতে 

'আমর| এই সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পূর্বেও 
উহ! কোটী কোটা বার উপলব্ধির সম্তাবন। ছিল, পরেও অনন্তকাল 
ধরিয়া উহার উপলব্ধির সম্ভাবনা থাকিবে । সমবর্তনই প্রকৃতির 

বলবৎ নিয়ম ; যাহ) একবার ঘটিয়াছে, তাঁহ। পুনরায় ঘটিতে পারে। 

'যোগ-বিগ্ভার আচাধ্যগণ সেই নিমিত্ত বলেন, ত্ধ্ম যে কেবল 

ূর্্কালীন অন্থভূতির উপর স্থাপিত, তাহী নহে; পরন্ত শ্বয়ং এই 
সকল অন্ুভূতিসম্পন্ন না হইলে কেহ ধাশন্মিক হইতে পারে না। 

যে বিগ্ভার দ্বারা এই সকল অনুভূতি হর, তাহার নীম যোগ ।” 
ধর্মের সত্যসকল যতদিন না কেহ অনুভব করিতেছেন, ততদিন 

ধর্মের কথ। কহাই বৃথা । ভগবানের নামে গণ্ডগোল, যুদ্ধ, বাদানু- 

বান কেন? ভগবানের নামে ঘত রক্তপাত হইয়াছে, অন্য কোন 

বিষয়ের জন্য এত রক্তপাত হর নাই; তাহার কারণ এই, কোন 

লৌকই মুলে গমন করে নাই। সকলেই পুর্বপুরুষগণের কতক- 
গুলি আচারের অনুমোদন করিয়াই সহষ্ট ছিলেন। তাহার! 
চাঁহিতেন, অপরেও তাহাই করুক।) ধাহার আত্মার অনুভূতি 
অথব। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ন। হইর|ছে, তাহার আত্মা বা ঈশ্বর 

আছেন বলিবার অধিকার কি? যদি ঈশ্বর থাকেন, তীহাকে 

দর্শন করিতে হইবে; যদি আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, 

তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে । তাহ ন। হইলে বিশ্বাস না 

করাই ভাল। ভণ্ড অপেক্ষ৷ ম্পষ্টবাদী নাস্তিক ভাল। এক দিকে» 

আজকালকার বিদ্বান বলিয়! পরিচিত লোৌকসকলের মনের ভাব ৰ 



বাজযোগ 

এই যে, ধর, দর্শন ও পরম পুরুষের অনুসন্ধান সমুদয় নিশ্খল। 
অপর দিকে, ধাঁহীরা অর্ধশিক্ষিত, তাহাদের মনের ভাব এইকপ 
বোধ হর বে-ধর্্-দর্শনাির বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই; তবে 
উহাদের এই মাত্র উপযৌগিতা৷ যে, উহা!রা কেবল জগতের মঙ্গল- 
স|ধনের বলবতী প্ররোচিক। শক্তি ;_যদি লোকের ঈশ্বরসত্বায 
বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে সে সৎ, নীতিপরারণ ও সৌজন্তশালী 
সামাজিক হইয়া থাকে। যাহাদের এইরূপ ভাব, তাহাদিগকে 
ইহার জন্য দোষ দেওয়া বার ন; কারণ, আহার ধর্ম সগ্বন্ধে বা 
কিছু শিক্ষা পান, তাহা! কতকগুলি অন্তঃস।রশন্ত উন্মত্ব-প্রলাঁপ 
তুল্য অনন্ত শব্দলমগ্রিতে বিশ্বাম মা । তাহাদিগকে শব্দের উপরে 
বিশ্বাস করিয়া থাকিতে বল! হর ; ভাতা কি কেহ কখন পারে? 
যদি লোকে তাহ! পারিত, তাহ! হইলে আমার মানবপ্রকৃতির প্রতি 
বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা গাঁকিত না । মানুষ সত্য চায়, ম্বরং সত্য অনুভব 
করিতে চার, সত্যকে ধারণ করিতে চার, সত্যকে সাক্ষাৎকার 
করিতে চায়, অন্তরের অন্তরে অন্গুভব করিতে চাঁয়। বেদ বলেন, 
“কেবল তখনি সকল সন্দেহ চলিয়! বায়, সব তমোছাল ছিঙ্ন-ভিন্ন 
হইর] বাঁয়, সকল বক্রতা সরল হইয়] যায়+৮__ 

“ভিগ্তে হৃদয় গ্রস্থিশ্ছিষ্ান্তে সর্ববসংশরাঃ 

্ীয়স্তে চান্ত কন্মাণি তশ্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥” মুণ্ডঃ উঃ ২২৮ 
“শৃরথস্থি বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্র! 

অ। বে ধামানি দিব্যানি তণ্ঠু ॥৮ শ্বেঃ উঠ ২1৫ 

““বেদাহমেতং পুরুষং মহীস্তং 

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 
তি 



অবতরণিক! 

“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি । 

নান্তঃ পন্থ। বিছ্ভতেহয়নায় ॥৮ শ্বেঃ উঃ ৩৮ 

হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিব।সিগণ, শ্রবণ কর-_ 
আমি এই অজ্ঞানান্বকার হইতে আলোকে যাইবার পথ পাইয়াছি, 
যিনি সমস্ত তমের অতীত, তাহাকে জানিতে পারিলেই তথায় 
যাওয়। যায়-_মুক্তির আর কোন উপায় নাই। 

রাজযোগ-বিদ্যা এই সত্য লাভ করিবার, প্রকৃত কাধ্যকরী ও 

সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানবসমক্ষে স্থাপন করিবার 

প্রস্তাব করেন। প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিদ্ভারই অনুসন্ধান বা পাধন- 

প্রণালী শ্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। তুমি যদি জ্যোতির্ধেতী হইতে ইচ্ছা কর, 
আর বসিয়া বসিয়া কেবল জ্যোতিষ জ্যোতিষ বলিয়া চীৎকার 
কর, জ্যোতিষশাস্ত্রে তুমি কখনই অধিকারী হইবে না। রসায়ন 
শাস্ত্র সম্বন্ধেও তীরূপ, উহাঁতেও একটি নির্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ 

করিতে হইবে; পরীক্ষাগারে (180078601 ) গমন করিয়া 

বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইতে হইবে, উহাঁদিগকে একত্রিত করিতে 

হইবে, মাত্রা বিভাগে মিশাইতে হইবে, পরে তাহাদিগকে লইয়া 
পরীক্ষা করিতে হইবে, তবে তুমি রসায়নবিৎ হইতে পারিবে। 
যদি তুমি জ্যোতির্বিৎ হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে 
মান্মন্দিরে গমন করিয়া দুরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তার ও গ্রহ- 
গুলি পর্যবেক্ষণ করিয়। তদ্বিযয়ে আলোচনা করিতে হইবে, 

তবেই তুমি জ্যোতিবিবৎ হুইতে পাঁরিবে। প্রত্যেক বিস্ারই এক 
এ্রকটি নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। আমি তোমার্দিগকে শত সহম্্ 

উপদেশ দিতে পারি, কিন্ত তোমরা যদ্দি সাধনা না কর, তোমর। 
৭ 



রাজযোগ 

কখনই ধাশ্মিক হইতে পারিবে না; সমুদয় যুগেই, সমুদর় 
দেশেই, নিষ্কাম শুদ্ধ-্বভাব সাঁধুগণ এই সত্য প্রচার করিয়। 
গিয়াছেন। তীহাদের, জগতের হিত ব্যতীত আর কোন কামন। 

ছিল না। তীহারা। সকলেই বলিয়াছেন যে- ইন্জরিয়গণ আঁমাঁদিগকে 

যতদুর সত্য অনুভব করাইতে পারে, আমরা তাহা অপেক্ষা 

উচ্চতর সত্য লাভ করিয়াছি এবং তাহা পরীক্ষা করিতে আহ্বান 

করেন। তীহারা৷ বলেন, তোমর! নির্দি্ সাধনপ্রণালী লইর়। সরল- 

ভাবে সাধন করিতে থাক । যর্দি এই উচ্চতর সত্য লাঁভ না কর, 

তাহা হইলে বলিতে পাঁর বটে যে, এই উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাহ 

বল! হয়, তাহ। যথার্থ নহে । কিন্ধু তাহার পুর্বে এই নকল উক্তির 
সত্যতা একেবরে অস্বীকার কর কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। 

অতএব আমাদের নির্দি্ট সাধন প্রণালী লইয়। বথাযথভাবে সাধন 

কর! আবগ্তক, নিশ্চয়ই আলোক আসিবে । 

কোন জ্ঞান লাঁভ করিতে হইলে আমরা সামানহ্ীকরণের 

সাহায্য লইয়া! থাকি; ইহার জন্ত আবার ঘটনাসমূহ পর্ধ্যবেক্ষণ 
আবশ্তক । আমরা প্রথমে ঘটনাবলী পর্ধ্যবেক্ষণ করি, পরে সেই- 
গুলিকে সামান্ীকৃত এবং তাহা হইতে আমাদের সিদ্ধান্ত বা 

মতামতসমূহ উদ্ভাবন করি। আমরা যতক্ষণ পর্য্স্ত না মনের 
ভিতর কি হইতেছে ন। হইতেছে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ততক্ষণ 

আমরা আমাদের মন সম্থন্ধে, মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্বন্ধে, 
মানুষের চিন্ত। সন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। বাহ জগতের 

ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করা অতি সহজ। প্রকৃতির প্রতি অংশ 

পধ্যবেক্ষণ করিবার অন্ত সহ সহশ্র যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে, কিন্ত 
৮ 



অবতরণিকা 

অন্তর্জগতের ব্যাপার জানিবার জন্ত সাহায্য করে, এমন কোনও 

যক্ত্রনাই। কিন্তু তথাপি আমরা ইহ] নিশ্চয় জানি যে, কোন 

বিষয়ের প্রকৃত বিজ্ঞান লাভ করিতে হুইলে পধ্যবেক্ষণ আবশ্যক । 

বিশ্লেষণ ব্যতীত বিজ্ঞান নিরর্থক ও নিক্ষল হইয়া! ভিত্তিহীন অঙ্গ 
মাঁনমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়। পড়ে। এই কারণেই যে অল্প কয়েক 

জন মনন্তত্বাদ্বেধী পর্ধ্যবেক্ষণ করিবার উপায় জানিয়াছেন, তীহারা 
ব্যতীত আর সকলেই চিরকাল কেবল বাদান্তবাঁদ করিতেছেন মাত্র। 

রাজযোগ-বিষ্কা। প্রথমতঃ মানুষকে তাহার নিজের আত্যন্তরীণ 

অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়। মনই 
এ পর্ধ্যবেক্ষণের যন্ত্র। আমাদের বিষয়বিশেষে অবহিত হইবার 

শক্তিকে ঠিক ঠিক নিয়মিত করিয়া যখন অন্তর্জগতের দিকে 

পরিচালিত কর! হয়, তথনই উহা মনের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 

বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিবে এবং তাহার আলোকে আমাদের মনের 

মধ্যে কি ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিব। 

মনের শৃক্তিসমূহ ইতস্ততোবিক্ষি্ড আলোকরশ্িসদৃশ। উহা উহার! 
_কেন্রীভৃত_ হইলেই সমন্ত আলোকিত করে, ইহাই আমাদের 

সমুদয় দয় জ্ঞানের রর একমাত্র উপায় । কি বাহজগতে, কি অন্তর্রগতে 

সফলেই এই শক্তির পরিচালন করিতেছেন; তবে বৈজ্ঞানিক 
বহির্জগতে যে সুক্ষ্স পর্ধ্যবেক্ষণশক্তি প্রয়োগ করেন, মনম্তত্বীষ্বেধীকে 

তাহাই মনের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক 
অভ্যাসের আবশ্তক করে। বাল্যকাল হইতে আমর কেবল 

বাহিরের বস্ততেই মনোনিবেশ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি, অন্ত- 

্ঁগতে মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা পাই নাই। আর এই কারণে 
ও 



রাজযোগ 

আমাদের মধ্যে অনেকেই অন্তর্বস্ত্রেরে পধ্যবেক্গণ-শক্তি হারাইয়। 

ফেলিয়াছেন। মনকে অন্তমু্থী কর], উহার বহিমুবী গতি নিবারণ 

ফুরা, যাহাতে মন নিজের স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ 

করিয়। দেখিতে পারে, তজ্জন্ঠ উহার সমুদয় শক্কিগুলিকে কেন্দ্রীভূত 

করিয়া নিজের উপরেই প্রয়োগ করা অতি কঠিন কাধ্য। কিন্ত এ 

বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় অগ্রদর হইতে হইলে ইহাই একমাত্র 
উপায়। 

এইরূপ জ্ঞীনের উপকারিতা কি? প্রথমতঃ, জ্ঞানই জ্ঞানের 

সর্বোচ্চ পুরস্কার । দ্বিতীয়তঃ, ইহার উপকারিতাও আছে-_ইহ। 

সমস্ত দুঃখ হরণ করিবে। যখন মানুষ আপনার মন বিশ্লেষণ 

করিতে করিতে এমন এক বস্তুকে সাক্ষাৎ দর্শন করে, যাহার 

কোন কালে নাশ নাই-যাহ! ম্বরূপতঃ নিত্যপূর্ণ ও নিত্যশুদ্ধ, 
তখন তাহার হঃখ থাকে না, নিরানন্দ থাকে না। ভয়ও. 

অপূর্ণ বাসন! সমুদয় _ছুঃখের মূল। পূর্বোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত প্রাপ্ত 

হইলে মানুষ বুঝিতে পারিবে, তাহার মৃত্যু নাই, সুতরাং তখন 

আর মৃত্যুভয় থাকিবে না। নিজেকে পূর্ণ বলিয়া জানিতে 

পারিলে অসার বাসনা আর থাকে না। পূর্বোক্ত কারণঘ্য়ের 
অভাব হইলেই আর কোন ছুঃখ থাকিবে না। তৎপরিবর্তে এই 

দেছেই পরমানন্দ লাত হইবে। 
ভ্তানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা । রসায়নতত্বান্বেধী 

নিজের্রীক্াগীরে গিয়া, নিজের মনের সমুদয় শক্তি কেন্তরীভৃত 
করিয়া, তিনি যে সকল বস্তু বিশ্লেষণ করিতেছেন? তাহাদের উপর 

প্রয়োগ করেন এবং এইরূপে তাহাদের রহস্ত অবগত হন। 
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জ্যোতির্ধদি নিজের মনের সমুদয় শক্তিগুলি একব্রিত করিয়! 
তাহাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া আকাশে প্রক্ষেপ করেন, আর 
অমনি তারা, সূর্ধ্য, চন্দ্র ইহারা সকলেই আপন আপন রহস্ত তাহার 

নিকটব্যক্ত করে। আমিযে বিষয়ে কথা কহিতেছি, সে বিষয়ে 

আমি যতই মনোনিবেশ করিতে পারিব, ততই সেই বিষয়ের গৃঢ় 
তত তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতে পারিব। তোমরা আমার 

কথা শুনিতেছ ; তোমরাও যতই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে, 

ততই আমার কথ। স্পষ্টভাবে ধারণ! করিতে পারি ৮ 
মনের একা গ্রতী-শক্তি ব্যতিরেকে আর কিরপে জগতে এই 

সকল জ্ঞান লব্ধ হইয়/ছে? প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত প্রদান 

করিতে জানিলে,_-তথায় যেরূপ ধাক। দেওয়। প্রয়োজন, তাহ! 

দিতে জানিলে-প্রক্কতি তাহার রহস্য উদঘাটিত করিয়৷ দেন এবং 

সেই আঘাতের শক্তি ও তেজঃ, একাগ্রতা হইতেই আইসে। 
মন্ুধ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই ; উহা! যতই একাগ্র হয়, ততই 

উহার শক্তি এক লক্ষ্যের উপর আইনে এবং ইহাই রহস্ত। 

মনকে বহিধিষয়ে স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মন 

স্বতাবতঃই বহিমুধী; কিন্তু ধর্ম, মনোবিজ্ঞান কিংবা দর্শন বিষয়ে 

জ্ঞাত ও জ্রেয় (বা বিষয়ী ও বিষয়) এক। এখানে প্রমেয় 

একটি আভ্যন্তরীণ বস্তু, মনই এখানে প্রমেয়। মনন্ততব অদ্বেষণ 

করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনন্তত্ব পর্যবেক্ষণ করিবার 

কর্তী। আমর! . জানি যে, মনের এমন একটি ক্ষমতা আছে, 

যন্দারা উহা নিজের ভিতরে যাঁহা হইতেছে, তাহা! দেখিতে পারে-_ 
উহাকে অন্তঃপর্ধযবেক্ষণ-শক্তি বলা যাইতে পারে। আমি ভোমাদের 
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সহিত কথ। কহিতেছি ; আবার এ সময়েই আমি যেন আর একজন 

লোক, বাহিরে গীড়াইয়! রহিয়াছি এবং যাহা করিতেছি তাহ! 

জীনিতেছি ও শুনিতেছি। তুমি এক সময়ে কাধ্য ও চিন্তা উভয়ই 
করিতেছ, কিন্তু তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে 

দাড়াইয়1, তুমি যাহা চিন্তা করিতেছ, তাহা দেখিতেছে। মনের 
সমুদয় শক্তি একত্রিত করিয়া মনের উপরেই প্রয়োগ করিতে 

হইবে। যেমন সর্ধোর তীক্ষু রশ্মির নিকট অতি অন্ধকাঁরময় 

স্বানসকলও ত তাহাদের, গুপ্ত তথ্য প্রকাশ: করিয়া ( দেয়, তব 
এই একাগ্র মন নিজের অতি অস্ত অন্তরতম রহস্তসকল প্রকাশ 

সত পি সপ 

হইব। তখনই আমাদের প্রকৃত বন্্লভি জা তখনই আত্মা! 
আছেনকি না, জীবন কেবল এই সামান্ত জীবিত কালেই 

পর্যাপ্ত ব| অনস্তব্যাপী এবং জগতে ঈশ্বর কেহ আছেন.কি ন। 

আমর) ম্বয়ং দেখিতে পাইৰ। সমুদ্রয়ই আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর 
সমক্ষে উদ্ভাসিত হইবে। রাঁজযোগ ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা 

দিতে অগ্রসর। ইহাতে যত উপদেশ আছে, তৎসমুদয়ের উদ্দেশ্-__ 

প্রথমতঃ মনের একা গ্রতা"সাধন, তৎপরে উহার গভীরতম প্রদেশে 

কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য হইতেছে» তাহার জ্ঞানলাভ, 

তৎপরে এগুলি হইতে সাধারণ সত্যসকল নিফাশন করিয়া তাহ 

হইতে নিজের একট! সিদ্ধান্তে উপনীত হুওয়া। এই জন্যই 
রাজযোগ শিক্ষা করিতে হইলে, তোমার ধর্ম বাছাই হউক-_- 
তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক হও, য়াহুদি হও, বৌদ্ধ হও, 
অথবা! খ্রীষ্টানই হও--তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। তু 
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মানুষতাহাই যথেষ্ট। প্রত্যেক মনুষ্যেরই ধন্মতত্ব অনুসন্ধান 

করিবার শক্তি আছে, অধিকারও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই 
যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাস করিবার 

অধিকার আছে, আর তাহার এমন ক্ষমতাও আছে যে, সে 

নিজের ভিতর হইতেই সে প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারে। তবে 

অবশ্য ইহার জন্ত একটু কষ্ট শ্বীকাঁর কর। আবশ্তক। 

এতক্ষণ দেখিল।ম, এই রাজযোগ-সাধনে কোন প্রকার বিশ্বাসের 

আব্শ্রক করে না। যতক্ষণ না নিজে প্রত্যক্ষ করিতে পার, 

ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাম করিও ন|, রাজযোগ ইহাই শিক্ষা! দেয়। 

সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্য কোন সহায়তার আবশ্তাক 
করেনা। তোমর। কি বলিতে চাও যে, জাগ্রত অবস্থার সত্যতা 

প্রমাণ করিতে স্বপ্ন অথবা কল্পনার সহায়তার আবশ্তক 

হয়? কখনই নহে। এই রাজযোগ-দধনে দীর্ঘকাল ও নিরন্তর 
অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। এই অভ্যাসের কিয়দংশ শরীর-সংযম- 

বিষয়ক। কিন্তু ইহাঁর অধিকাংশই মনঃসংযমাত্মক। আমরা ক্রমশঃ 

বুঝিতে পারিব, মন শরীরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যদি 

আমরা বিশ্বাস করি যে, মন কেবল শরীরের হুক্ধম অবস্থা! বিশেষ 

মাত্র, আর মন শরীরের উপর কাধ্য করে--এ সত্যে যর্দি আমাদের 
বিশ্বাস থাকে, তাহ! হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীরও 

মনের উপর কাঁধ্য করে। শরীর অন্বস্থ হইলে মন অসুস্থ হয়, 

শরীর নুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ ও সতেজ থাকে। যখন কোন 

ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হয়, তখন তাহার মন অস্থির হয়। মনের 
অস্থিরতা, হেতু শরীরও সম্পূর্ণ অস্থির হইয়া! পড়ে। অধিকাংশ 
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লোঁকেরই মন শরীরের সম্পূর্ণ অধীন। বাস্তবিক ধরিতে গেলে 
তাহাদের মনঃশক্তি অতি অল্পপরিমাণেই প্রশ্ফুটিত। তোমরা যদি 

কিছু মনে না কর, তবে বলি, অধিকাংশ মনুষ্যই পশু হইতে অতি 

অল্পই উন্নত। কারণ, অনেক স্থলে সামান্ত পণুপন্মী অপেক্ষা 

তাহাদের সংযমের শক্তি বড় অধিক নহে। আমাদের মনকে নিগ্রহ 

করিবার শক্তি অতি অল্পই আছে । মনের উপর এই ক্ষমতালাভের 

জন্ত, শরীর ও মনের উপর ক্ষমত1 বিস্তার করিবার জন্ত আমাদের 

কতকগুলি বহিরঙ্গ সাঁধনের- দৈহিক সাধনের প্রয়োজন। শরীর 

যখন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব হইবে, তখন মনকে লইয়। নাড়াচাড়। 

করিবার সময় আসিবে । এইরূপে মন যখন আমাদের অনেকট। বশে 

আসিবে, তখন আমর! ইচ্ছামত উহাকে কাজ করাইতে ও ইচ্ছামত 

উহার বৃত্তিনমূহকে একমুখী হইতে বাধ্য করিতে পাঁরিব। 

রাজযোগীর মতে এই সমুদয় বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ বা ক্ষ 
জগতের স্থল বিকাঁশ মাত্র। সর্বস্থলেই সুক্মকে কারণ ও স্থুলকে 

কাধ্য বুঝিতে হইবে । এই নিয়মে বহির্জগৎ কার্য ও অন্তর্জগৎ 
কারণ। এই হিদাবেই স্কুল জগতে পরিদৃশ্তমান শক্তিগুলি 
আভ্যন্তরীণ হুঙ্মতর শক্তির স্ৃলভাগ মাত্র। যিনি এই আভ্যন্তরীণ 

শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করিয়! উহাদ্দিগকে ইচ্ছামত পরিচালিত 

করিতে শিখিয়াছেন, তিনি সমুদয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে 

পারেন।. যোগী সমুদয় জগংকে বশীভূত কর ও সমুদয় প্রকৃতির 

উপর ক্ষমতা! বিস্তার কর! রূপ সুবুছৎ কাধ্যকে আপন কর্তব্য বলিয়া 

গ্রহণ-করেন। তিনি এমন এক অবস্থায় যাইতে চাছেন,-বথায় 
আমর! ধাহাদিগকে “প্রকৃতির নিয়মাবলি” বলি, তাহারা. তাহার 
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উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না--ষে অবস্থায় 

তিনি এ সমু অতিক্রম করিতে পারিবেন। তখন তিনি 

আভ্যন্তরীণ ও বাহ সমুদয় প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। 

মগুষ্জাতির উন্নতি ও সভ্যত, এই প্রকুতিকে বশীভূত কল্লার শক্তির 

উপর নির্ভর করে। 

এই প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্প 

ভিন্ন প্রণালী অবলস্বন করিয়া থাকে । যেমন একই সমাজের 

মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি বাহাপ্রকৃতি, কতকগুলি আবার অন্তঃ- 

প্রক্কতি বশীভূত করিতে চেষ্টা! পায়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে 
কোন কোন জাতি বাহ্ ও কোন কোন জাতি অন্তঃপ্রকৃতি 

বশীভূত করিতে চেষ্টা করে। কাহারও মতে, অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত 

করিলেই সমুদয় বশীভূত হইতে পারে; কাহারও মতে ব! বাহ্- 

প্রক্কৃতি বশীভূত করিলেই সমুদয় বশীভূত হইতে পাঁরে। এই 
দুইটি সিদ্ধান্তের চরমভাঁব লক্ষ্য করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, 
এরই উভয় সিদ্ধান্তই সত্য; কারণ প্রকৃতপক্ষে বাহ্, অভ্যন্তর 
বলিয়। কোন ভেদ নাই। ইহা! একটি কাল্পনিক বিভাগ মাত্র। 

এইরূপ বিভাগের অস্তিত্বই নাই, কখনও ছিল না। বতির্বাদী ব1 

অন্তর্বাদী উভয়ে যখন স্ব স্ব জ্ঞানের চরম সীম। লাভ করিবেন, 

তখন একস্থানে উপনীত হইবেনই হইবেন। যেমন বহিবিজ্ঞান- 

বাদী নিজ জ্ঞানকে চরম সীমায় লইয়া যাইলে শেষকালে 

তীহাকে দার্শনিক হইতে হয়, সেইরূপ দাশনিকও দেখিবেন, 

তিনি মন ও ভূত বলিয়। যে ছুইটি ভেদ করেন, তাহা বাস্তবিক 
কাল্পনিক মাত্র, তাহ! একদিন একেবারেই চলিয়া! যাইবে। 
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যাহা হইতে এই বহু উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক পদার্থ বহুরূপে 

গ্রকাশিত হইয়াছে, সেই এক পদার্থকে নির্ণয় করাই সমুদয় 
বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ ও লক্ষ্য । বরাঁজযোগীরা বলেন, “আমর! 

প্রথমে অন্তর্জগতের জ্ঞন লাভ করিব, পরে উহার দ্বারাই বাহ 

ও আন্তর উভ্ত্ব প্ররৃতিই বশীভূত করিব।” প্রাচীন কাল 
হইতেই লোকে এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়।৷ অ।সিতেছেন। ভারত- 

বর্ষেই ইহার বিশেষ চেষ্টা হয় ; তবে অন্ান্ত জাতিরাও এই বিষয়ে 

কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে লোকে ইহাকে 

রহস্ত বা গুপ্তবিগ্ঠা ভাবিত, ধাহারা ইহা অভ্যা করিতে, 

যাইতেন, তীহাদিগকে ভাইন, উন্্রজালিক ইত্যার্দি অপবাদ 

দিয়া পোড়াইয়। অথব। অন্তরূপে মারিয়। ফেল। হইত । ভারতবর্ষে 

নানী কারণে ইহা এমন লোকসমুহের হন্ডে পড়ে, যাহার! 

এই বিগ্তার শতকরা! নব্বই অংশ নষ্ট করিয়া অবশিষ্টটুকু অতি 
গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আজকাল আবার ভারত- 

বর্ষের গুরুগণ অপেক্ষা | নিৰষ্ট গুরুনামধাররী র্তকগুলি ; ব্যক্তিকে 

দেখ দেখা যাইতেছে ভারতবধের শুরগণ অক্ছি বু কিছ  জান্তেন/ ই 
'আধু ক গুরুগণ কিছুই ই জীর্দেন নী রা 

এই সন্ত বৌর্ুপ্রণীর্লীতে গুহা ওহ বা অন্ত যাহ। কিছু আছে 

সমুদয় ত্যাগ করিতে হইবে। যাহা কিছু বল প্রদান করে, 

তাহাই অনসরণীয়। অন্ঠান্ত বিষয়েও যেমন, ধর্মেও তন্রপ। যাহা 

তোমাকে দুর্বল করে, তাহা একেবারেই ত্যাজ্য। রহস্তস্পৃহাই 
মানবমন্তিফকে দুর্বল করিয়। ফেলে। এই সমস্ত গুহা রাখাতেই 
যোগশাস্ত্র প্রায় একেবারে নট হইয়। গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্ত 
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বাস্তবিক ইহা একটি মহাবিজ্ঞান। চতুঃসহত্রীধিক বর্ষ পূর্বের 
ইহা আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে ইহ প্রণালী- 
বন্ধ হইয়! বর্ণিত ও প্রচারিত হইতেছে । একটি আশ্চধ্য এই যে. 

ব্যাখ্যাকার যত আধুনিক, তাহার ভ্রমও দেই পরিমাণে অধিক। 
লেখক যতই প্রাচীন, তিনি ততই অধিক ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়।- 

ছেন। আধুনিক লেখকের মধ্যে অনেকেই নানাগ্রকার রহস্তের 
বা আজগুবী কথ। কহিয়) থাকেন। এইরূপে যাহাদের হস্তে ইহ 

পড়িল, তাহারা! সমস্ত ক্ষমতা নিজকরতলম্থ বাখিবার ইচ্ছায়, 
ইহাকে মহা গোপনীয় বা আজগুবী করিয়। তুলিল এবং যুক্তিরূপ 

প্রভাকরের পূর্ণালোক আর ইহাঁছত পড়িতে দিল ন1। 
আমি প্রথমেই বলিতে চাই, আমি যাহ) প্রচার করিতেছি, 

তাহার ভিতর গুহ কিছুই নাই। যাহা যৎকিঞ্চিৎ আমি জানি, 
তাহা তোমাদিগকে বলিব। ইহা! যতদূর যুক্তি দবার| বুঝাঁন যাঁইতে, 
পারে, ততদূর বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্ত আমি যাহা বুঝিতে 
পারি না, তৎসম্বন্ধে বলিব, "শাস্ত্র এই কথা বলেন।” অবিশ্বাস কর! 
অন্থাঁয়; নিজের বিচারশক্তি ও যুক্তি খাটাইতে হইবে; কার্যে 
করিয়। দেখিতে হইবে যে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহ। সত্য 

কি-না। জড়বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যে ভাবে শিক্ষা কর, ঠিক 
সেই প্রণালীতেই এই ধর্মুবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে 
গোপন করিবার কোন কথা নাই, কোন বিপদের আশঙ্কাও নাই ; 
ইহার মধ্যে যতদূর সত্য আছে, তাহা সকলের সমক্ষে রাজপথে 
প্রকাশ্ঠভাবে প্রচার কর! উচিত। কোনরূপে এ সকল গোপন 

করিবার চেষ্ট৷ করিলে অনেক বিপদের উৎপত্তি হয়। 
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আর অধিক বলিবার পূর্বে আমি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কিছু 
বলিব। এই সাংখ্যদর্শনের উপর রাঁজযোগ-বিগ্ভা। সংস্থাপিত। সাংখ্য 
দর্শনের মতে বিষয়-জ্ঞানের প্রেণালী এইরূপ-- প্রথমতঃ, বিষয়ের 

সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের সংযোগ হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের নিকট 

উহা! প্রেরণ করে; ইন্দরিয়গণ মনের ও মন নিশ্চয়াত্বিক| বুদ্ধির 
নিকট লইয়া যায়; তখন পুরুষ বাঁ আত্ম। উহা গ্রহণ করেন; 

পুরুষ আবার, যে সকল সোপানপরম্পরায় উহা! আপিয়াছিল, 

তাহাদের মধ্য দিয়া যেন উহাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। 

এইরূপে বিষয় গৃহীত হইয়া থাকে । পুরুষ ব্যতীত আর সকলগুলি 

জড়। তবে মন চক্ষুরাদি বাহ যন্ত্র অপেক্ষা হুক্মতর ভূতে নিম্মিত। 

মন যে উপাদানে নিশ্মিত তাহা ক্রমশঃ স্থুলতর হইলে তন্সাত্রার 
উৎপত্তি হয়। উহ! আরও স্থুল হইলে পরিদৃশ্তমান ভূতের উৎপত্তি 
হয়। সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান এই। সুতরাং, বুদ্ধি ও স্থূল ভূতের মধ্যে 
প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। একমাত্র পুরুষই চেতন। মন 
যেন আত্মার হন্তে যন্ত্রবিশেষ। উহ! দ্বারা আত্মা! বাহা বিষয় গ্রহণ 

করিয়। থাকেন। মন সদ) পরিবর্তনশীল, একদিক হইতে অন্ত 

দিকে দৌড়ায়, কখন সমুদয় ইন্জিয়গুলিতে সংলগ্ন, কখন বা একটিতে 

সংলগ্ন থাকে, আবার কখনও বা কোন ইন্দ্রিয়েই সংলগ্ন থাকে 
ন1। মনে কর আমি একটি ঘড়ির শব্দ মনোযোগ কিয়! 

গুনিতেছি; এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্মীলিত থাঁকিলেও কিছুই 
দেখিতে পাঁইব নাঃ ইহাতে স্পষ্ট জান। যাইতেছে যে, মন যদিও 

শ্রবণেন্্িয়ে সংলগ্ ছিল, কিন্ত দশনেন্দ্রিয়ে ছিল না। এইরূপ 

মন সমুদয় ইন্দরিয়েও এক সময়ে সংলগ্ন থাকিতে পারে। মনের 
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আবার অন্তন্বট্টি শক্তি আছে, এই শক্তিবলে মানুষ নিজ 

অন্তরের গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টি করিতে পারে। অন্তদৃ্টি- 
শক্তির বিকাশ সাঁধন করাই যোগীর উদ্দেশ্ঠ ; মনের সমুদ্ধর শক্তিকে 

একত্র করিয়া ও ভিতরের দিকে ফিরাইয়া, ভিতরে কি হইতেছে, 
তাহাই তিনি জানিতে চাহেন। ইহাতে বিশ্বাসের কোন কথ। নাই, 

ইহা! কতকগুলি দার্শনিকের মনস্তত্ববিশ্রেষণের ফলমাত্র। আধুনিক 

শরীরতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা৷ বলেন, চক্ষু প্রকৃতপক্ষে দর্শনের করণ নহে, 

এ করণ মস্তিষ্কের অন্তর্গত ন্নাধুকেন্দে অবস্থিত। সমুদয় ইন্দ্রিয়” 
সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে । তাহারা আরও বলেন-_ মস্তিষ্ক ফে 
পদার্থে নিম্মিত, এই কেন্দ্রগুলিও ঠিক সেই পদার্থে নির্মিত। 

সাংখ্যেরাঁও এইরূপ বলিয়া থাকেন; তবে প্রভেদদ এই যে-- 

সাংখ্যের সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়া আর বৈজ্ঞানিকের ভৌতিক 
দিক দিয়া। তাহা হইলেও, উভয়ই এক কথা। আমাদিগকে 
ইহার অতীত রাজ্যের অদ্বেষণ করিতে হইবে। 

যোগীর চেষ্টা, নিজেকে এমন ুঙ্ষানুভৃতিসম্পন্ন করা, 

যাহাতে তিনি বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে 

পারেন। মানসিক প্রক্রিয়া সমুদয়ের পৃথক পৃথক্ ভাবে মানস 

প্রত্যক্ষ আব্্তক। বিষয়সমূহ চক্ষুর্গোলকাদিকে আঘাত করিবামাত্র 
তছুৎপন্ন বেদন। কিরূপে তত্তৎ করণসহায়ে স্নাযুমার্গে ভ্রমণ করে, 

মন কিরূপে উহাদিগকে গ্রন্থ করে, কি করিয়া উহার আবার 

নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধিতে গমন করে, পরিশেষে কি করিয়াই ব' পুরুষের 

নিকট যায়_-এই সমুদয় ব্যাপারগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যক্ষ 

করিতে হইবে । সকল বিষয় শিক্ষারই কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী 
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আছে। যেকোন বিজ্ঞান শিক্ষা কর না কেন, প্রথমে আপনাকে 

উহার জন্্ প্রস্তত হইতে হত, পরে এক নির্দিষ্ট প্রণালীর অনুনরণ 
করিতে হয়। তাহ! ন। করিলে উক্ত বিজ্ঞানের দিদ্ধান্তসমূহ বুঝিবার 

আর দ্বিতীয় উপায় নাই। রাক্যোগ সন্বন্ধেও তদ্রপ। 

আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্তক ॥ যাহাতে মন খুব 

পবিত্র থাকে, এরূপ আহার করিতে হইবে। যর্দি কোন পশু- 

শল।র গমন কর! যায়, তাহা হইলে আহারের সহিত জীবের 

কি স্থন্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাঁয়। হস্তী অতি বৃহতৎকায় 
অন্ত, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত; আর যদি তুমি 

পিংহ ব1 ব্যাস্বের পিঁজরার দিকে গমন কর, দেখিতে পাইবে-” 

তাহারা ছটফটু করিতেছে। ইহাতে বুঝ। যায় যে, আহারের 
তারতম্যে কি ভয়ানক পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছে। আমাদের 

শরীরে যতগুলি শক্তি ত্রীড়া করিতেছে, তাহার সমুদয়গুলিই 

আহার হইতে উৎপন্ন, আমর! ইহ! প্রতিদিনই দেখিতে পই। যদি 

তুমি উপবাপ করিতে আরম্ভ কর, তোঁমার শরীর ছূর্বল হইয়! 
যাইবে, টৈহিক শক্তিগুলির হাস হইবে, কয়েকদিন পরে 

মানসিক শক্তিগুলিরও হস হইতে থাৰিবে। প্রথমতঃ, স্বৃতিশক্তি 

চলিয়া যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন তুমি চিন্ত! 
করিতেও সমর্থ হইবে ন, বিচার করা তদুরের কথা। সেই জন্ত 

সাধনের প্রথমাবস্থায় ভোজনের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, 
পরে সাধনে বিশেষ অগ্রসর হইলে এ বিষয়ে ততদূর সাবধান 
না হইলেও চলে। যতক্ষণ গাছ ছোট থাকে ততক্ষণ উহাকে 

বেড়া দিয়া! রাখিতে হয়, তাহা না হইলে পশুর উহ। খাইয়! 
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নষ্ট করিয়া ফেপিতে পারে; কিন্তু বড় হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন 

হয় না, তখন উহ সমুদয় অত্যাচার সহা করিতে সমর্থ হয়। 

যোগিব্যক্তি অধিক বিলাঁদ ও কঠোরতা উভয়ই পরিত্যাগ 

করিবেন, তীহার উপবাস করা অথবা শরীরকে অন্ধরূপে ক্লেশ 

দেওয়া! উচিত নয়। গীতাকার বলেন, যিনি আপনাঁকে অন্্থক 

ক্েশ দেন, তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন না । 

“নাতাশবতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্বতঃ | 

ন চাতিম্বপ্রণলন্ত জাগ্রতো নৈব চাজ্জবন॥ 
যুক্তাহারবিহীরন্ত যুক্তচেষ্টন্ত কর্ন । 

ুক্তন্বপ্লাববোধস্ত যে।গে। ভবতি ছুঃখহ1 ॥ 
' গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৬১৭ 

অতিভোজন্কারী, উপবাঁসশীল, অধিক জাগরণণীল, অধিক 

নিদ্রালু, অতিরিক্ত কর্মী, অথবা একেবারে নি্কম্্া-_ইহাঁদের মধ্যে 
কেহই যোগী হইতে পারে ন|। 
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সাধনের প্রথম সোপান 
রাজযোৌগ অষ্টাঙ্গযুক্ত । ১ম--যম অর্থাৎ অঞিংসা১ সত্য, 

অস্তেয় ( অচৌধ্য ), ব্রন্মচর্ধ্য,র অপরিগ্রহ। রনির অর্থাৎ 

শৌচ, সন্তোষ, তপস্তা, স্বাধ্যায় ( অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ) ও ঈশ্বর- 

প্রণিধান বা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ । ওয়-আসন অর্থাৎ বসিবার 
প্রণালী। পর্থ-প্রীণায়াম। ৫ম-- প্রত্যাহার অর্থাৎ মনের বিষয়া- 

ভিমুখী গতি ফিরাইয়! উহাকে অন্তমু্থা করা। ৬ঠ- ধারণ! 
অর্থাৎ একাগ্রতা । -৭ম-_ধ্যান। ৮ম- সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানাতীত 

অবস্থা । আমর দেখিতে পাইতেছি, যম ও নিয়ম চরিত্রগঠনের 

সাধন। /ইহাদ্িগকে ভিত্তিত্বূপ না রাখিলে কোনরূপ যোগ- 
সাধনই সিদ্ধ হইবে না|, যম ও নিয়ম দৃপ্রতিষ্ঠ হইলে যোগী 
তাহার সাধনের ফল অনুভব করিতে আরম্ভ করেন । . ইহাদিগের 
অভাবে সাধনে কোন ফলই ফলিবে ন11. যোগী কায়মনোবাক্যে 

কাহারও প্রতি কখনও হিংসাঁচরণ করিবেন ন।। শুদ্ধ যে মুনুষ্যুকে 

হিংসা না৷ করিলেই হইল, তাহা নহে, অন্ত প্রাণীর প্রতিও যেন 
হিংসা না থাকে; দয়! কেবল মনুষ্যজাতিতে আবদ্ধ থাকিবে, তাহা 
নহে, উহা বেন আরও অগ্রসর হইয়! সমুদয় জগৎকে আলিঙ্গন 
করে। 

যম ও নিয়মের পর আসন। , যতদিন না৷ খুব উচ্চাবস্থা লাভ 
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হয়, ততদিন প্রত্যহ নিয়মমত কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক 

প্রক্রিয়া করিতে হয়, স্থৃতরাঁং দীর্ঘকাল একভাবে বপিয়। থাকিভে 

পার! যায়, এমন একটি আসন-অভ্যাসের আবশ্তক। বাহার! 
যে আসনে বসিলে স্থবিধ। হয়, তাহার সেই আপন করিয়। বসা 

কর্তব্য; একজনের পক্ষে একভাবে বসিয়া চিন্তা করা সহজ হইতে 
পারে, কিন্ত অপরের পক্ষে হয়ত তাহ। কঠিন বোধ হইবে । 
আমরা পরে দেখিতে পাইব যে. যোগ-সাধনকাঁলে শরীরের ভিতর 

নানা প্রকার কাধ্য হইতে থাকিবে। স্নারবীয় শক্তিপ্রবাহের 

গতি ফিরাইয়। দিয়। তাহাদিগকে নূতন পথে প্রবাহিত করিতে 
হইবে ; তখন শরীরের মধ্যে নূতন প্রকার কম্পন ব। ক্রিয়া আরম্ত 

হইবে ; সমুদয় শরীরটি যেন পুনর্গঠিত হইয়া যাইবে । এই ক্রিয়ার 
অধিকাংশই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে হইবে; স্থৃতরাং আপন সম্থন্ধে 

এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, মেরুদগুকে সহজভাবে রাখা আবশ্তক 
-_-ঠিক সোজ। হইয়! ঝসিতে হইবে, আর বক্ষঃদেশ, গ্রীবা ও মস্তক 

সমভাবে রাখিতে হইবে- দেহের সমুদয় ভাবটি যেন পঞ্জরগুপির 

উপর পড়ে। বক্ষঃদেশ যদ্দি নীচের দিকে ঝুঁকিয়। থাকে, তাহ৷ 

হইলে কোনরূপ উচ্চতন্ব চিন্তা কর! সম্ভব নয়, তাহ! তুমি সহজেই 
দেখিতে পাইবে। রাঁজযোগের এই ভাগটি হঠযোগের সহিত 
অনেক নিলে। হঠযোগ কেবল স্থুলদেহ লইয়াই ব্যস্ত । ইহার 
উদ্দেশ্য কেবল স্থলদেহকে সবলণকরা । হঠযোগ সম্বন্ধে এখাঁনে কিছু 
বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহার ক্রিয়াগুলি অতি কঠিন। 

উহা! একদিনে শিক্ষ/ করিবাঁরও যে! নাই। /আর উহা দ্বারা 
আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় না।। এই সকল ক্রিয়ার অধিকাংশই 
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ডেলদার্ট ও অন্তান্থ ব্যায়ামাচাধ্যগণের গ্রন্থে দেখিতে পাঁওয়1 যাঁয়। 
উহারাও শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

কিন্তু হঠযোগের ন্যায় উহারও উদ্দেশ্র--দৈহিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি 

নহে। শরীরের এমন কোন পেশী নাই, যাহা হঠযোগী নিজ বশে 

আনিতে ন। পারেন; হ্ৃদম্বন্ত্র তাহার ইচ্ছামত বদ্ধ অথবা চালিত 
হইতে পারে, শরীরের সমুদ্র অংশই তিনি ইচ্ছাক্রমে পরিচালিত 

করিতে পারেন। 

মানুষ কিসে দীর্ঘজীবী হইতে পারে, ইহাই 'হঠযোগের এক- 

মাত্র উদ্দেশ্ত। কিসে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে, ইহাই হঠযোগী- 

দিগের একমাত্র লক্ষ্য। “আমার যেন পীড়া না৷ হয়, হঠযোগীর এই 
দূঢ়সন্কল্প; এই দৃ্টসন্কল্পের জন্ত তাহার গীড়াও হয় না; তিনি 
দীর্ঘজীবী হইতে পারেন; শতবর্ষ জীবিত থাক। তীহার পক্ষে অতি 
তুচ্ছ কথা। দেড়শত বৎসর বয়স হইয়া! গেলেও দেখিবে, তিনি পূর্ণ 
যুবা ও লতেজ রহিয়াছেন, তাঁহার একটি কেশও শুভ্র হয় নাই। 
কিন্ত ইহার ফর এই পর্যন্তই । বটবৃক্ষও কখন কখন পাঁচ. হাজার 
বর জীবিত থাকে, কিন্তু উহা! যে বটবৃক্ষ সেই বটবৃক্ষই থাকে। 
তিনিও ন! হয় তত্রপ দীর্ঘজীবী হইলেন, তাহাতে কি ফল? তিনি 
না হয় খুব সুস্থকাঁর় জীব, এইমাত্র। হঠযোগীদের ছুই একটি 

: সাধারণ উপদেশ বড় উপকারী; শিরঃপীড়া হইলে, . শয্যা হইতে 
উঠিয়াই নাসিক! দিয়! শীতল জল পান করিবে, তাহ হইলে সমস্ত 
দিনই তোমার মস্তিষ্ক অতিশয় শীতল থাঁকিবে, তোমার কখনই 
সর্দি লাগিবে না। নাসিক দিয় জল পাঁন কর! কিছু কঠিন 
নয়, অতি স্হজ। নাসিক] জলের ভিতর ডুবাইয়া। গলার ভিতর 
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জল টাঁনিতে থাক, ক্রমশঃ জল আপন! আপনিই ভিতরে 

যাইবে। 

আসন সিদ্ধ হইলে, কোন কোন সম্প্রনায়ের মতে নাড়ীশুদ্ধি 

করিতে হয়। অনেকে রাজযোৌগের অন্তর্গত নহে বলিয়া ইহার 

আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাঁ। কিন্তু যখন শঙ্করাচাধ্যের তা 

ভাষ্যকার ইহার বিধান দিয়াছেন, তখন আমারও ইহ। উল্লেখ করা 

উচিত বলিম্বা বোধ হয়। আমি শ্বেতাশ্বতর উপন্ষিদের 'ভাষ্য 

হইতে এ বিষয়ে তাহার মত উদ্ধৃত করিব (পপ্রাধায়াম দ্বারা থে 
মনের মল বিধৌত হইরাছে, সেই মনই ব্রদ্ধে স্থির হয়। এই জন্তই 
শানে প্রাণায়ামের বিষন় কথিত হইয়াছে। প্রথমে নাঁড়ীশুদ্ধি 

করিতে হয়, তবেই প্রাণীয়াম করিবার শক্তি আইসে। বৃদধাঙৃষ্টের 

দ্বারা! দক্ষিণ নাস ধারণ করিয়্। বাম নাঁদিকার দ্বারা যথাশক্তি 

বাঘু গ্রহণ করিতে হইবে, পরে মধ্যে বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম না৷ 

করিয়। বাম নাসিক বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাপিক। দ্বার বীরেন 

করিতে হইবে। পুনরায় দক্ষিণ নাঁসিক। দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়। 

* শ্বেতাখবতর উপনিষদের শাঙ্কর-ভান্ত -- | 

প্রাণায়াম-ক্গয়িত-মনোমলগ্ত চিত্তং ত্রদ্ধপণি স্থিত ভব্তীতি প্রাগায়ামো 

নির্দিশ্ততে। প্রথমং নাড়ীশোধনং কর্তবাং। ততঃ প্রাণায়ামেহধিকারঃ। 

দক্ষিপ-নাসিক1 পুটনঙ্গুঙ্যাবষ্টভ্য বামন বারুং পুরয়েদ যথাশক্তি। ততোইনস্তরমুৎ- 

স্জ্যৈবং ? দক্ষিণেন পুটেন সমূতহজেৎ। সব্মপি ধারয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেন পুরগিতব 
সব্যন সমুংহজেৎ যথাশক্তি। ত্রিঃপঞ্চকৃত্বো বৈবমভ্ান্ততঃ সবনচতুষ্যমপররাবে 

ম্ধযাহকে, পূর্ধরাত্রেহর্রাত্রে চ পক্ষান্মনাধিশুদ্ধি্বতি। 

খয়অ৮ঞ্লো। 
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যথাশক্তি বাম নাপধিক। দ্বারা বাধু রেচন কর। অহোরাত্র চারি 

বার অর্থাৎ ভা, মধ্যাহ্ন, সারাঙ্ক ও নিশীথ এই চারি সময়ে 

পূর্বোক্ত ক্রিয়! তিনবার অথব। পাঁচবার অভ্যাস করিলে এক পক্ষ 
অথবা এক মাসের মধ্যে নাঁড়ী-শুদ্ধি হয়; ততৎপরে প্রাণায়ামে 

অধিকার হইবে "1 

সর্বদা অভ্যান আবশ্তক। তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়। 

বসিয়া, আমার কথা শুনিতে পার, কিন্তু অভ্যাস .ন। করিলে 

তুমি এক বিন্দুও অগ্রর হইতে পারিবে না। সমুদয়ই সাধনের 

উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষান্নভূতি না হইলে এ সকল তত্ব 
কিছুই বুঝ! যায় না। নিজে অন্ুতব করিতে হইবে, কেবল 

ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে চলিবে না। সাধনের অনেকগুলি বিদ্ 

আছে। ১ম ব্যাধিগ্রস্ত দেহ--শরীর ন্ুম্থ না থাকিলে সাধনের 

ব্যতিক্রম হইবে, এইজন্ই শরীরকে সুস্থ রাখা আবপ্তক'। কিরূপ 

পানাহার করিয়া! কিরূপে জীবন-যাপন করিব এ সকল বিষয়ে 

বিশেষ মনোযোগ রাখ আবশ্তক। মনে ভাবিতে হইবে, শরীর 
সবল হউক--এখানকার 01/150150 50161)06ঞ% মতাবলম্বীর 

00171501217) 5018708--এই সপ্প্রদায় মিসেস এডিড নামক এক 

আমেরিকান মহিল! কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার মতে জড় বলিয়৷। বাস্তবিক 

কোন পদার্থ নাই, উহ! কেবল আমাদের মনের ভ্রমমাত্র। বিশ্বাস করিতে 

হইবে- আমাদের কোন রোগ নাই, তাহা হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত 

হইব। ইহার (01/150121) 5016170৩ নাম হইবার কারণ এই যে এ 

মতাবলম্বীরা৷ বলেন, “আমর! থুষ্টের প্রকৃত পদানুমরণ করিতেছি। থুষ্ট যে সকল 

অস্ভুত ক্রি! করিয়াছিলেন, আমরাও তাহাতে সমর্থ ও সর্বপ্রকারে দৌধশুন্ত 

জীবনযাপন কর! আমাদের উদ্দেস্থা ৷ 
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যেরূপ করিয়া থাকে । বাঁদ্, শরীরের জন্ত আর [কছু করিবার 

আবশ্তক নাই। শ্বাস্থ্যরক্ষণের উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপানন 

মাত্র- ইহা যেন আমর। কখনও না ভুলি। যদি স্বাস্থ্যই উদ্দেশ্ত 

হইত, তবে ত আমর পশুতুল্য হইতাম। পশুর! প্রায়ই অনুষ্থ 
হয় ন।। 

দ্বিতীয় বিদ্র সন্দেহ। আমরা বাঁহ। দেখিতে পাই না, সে সকল 

বিষয়ে সন্দিপ্ধ হইব থাকি। মানুষ ঘতই চেষ্টা করুক না কেন, 

কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়। সে কখনই থাঁকিতে পাঁরে ন1 7 
এই কারণে যোগশাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সত্যতা সন্ধন্ধে সন্দেহ উপস্থিত 

হয়। এ সন্দেহ খুব ভাল লোকেরও দেখিতে পাওয়া যায়। 

কিন্ত সাধন করিতে আরম্ভ করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কিছু 

কিছু লোকাতীত ব্যাপার দেখিতে পাইবে ও তখন সাঁধনবিষরে 

তোমার উৎসাহ বদ্ধিত হইবে। যোগশান্তের জনৈক টীকাকার 

বলিাছেন, “যোগশাস্বের সত্যতা সম্থন্ধে যদি একটি খুব সামান্য 

প্রমাণও পাওর1 যায়, তাহাতেই সমুদর যোগশাস্ত্রের উপর বিশ্বাস 

হইবে ।” উদ্দাহরণম্বর্ূপ দেখ, করেক মাস সাধনের পর দেখিবে 

বে তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সেগুলি তোমার 

নিকট ছবির আকারে আসিবে ; অতি দূরে কোন শব্ধ ব1 কথাবার্তা 

হইতেছে, মন একাগ্র করিয়। শুনিতে চেষ্টা করিলেই হয়ত উহা 
শুনিতে পাইবে। প্রথমে অবশ্ত এ সকল ব্যাপার অতি অল্প 
অল্পই দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহাতেই তৌমার বিশ্বীস। বল 
ও আশা! বাঁড়িবে। মনে কর, যেন তুমি নাঁসিকাগ্রে চিত্তসংঘম 
করিলে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই তুমি দিব্য সুগন্ধ আঘ্রাঁণ 
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করিতে পাইবে; তাহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের 
মন কখন কখন বস্তর বাস্তব সংস্পর্শে না৷ আসিয়াঁও তাহ। অন্ুভৰ 

করিতে পারে। কিন্তু এইটি আমাদের সর্বব্দ। স্মরণ রাখা আবশ্তক 

যে, এই সকল সিদ্ধির আর স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই, উহ! আমাদের 
প্রকৃত উদ্দেশ্তসাঁধনের কিঞিৎ সহায় মাত্র। আমাদিগকে স্মরণ 

রাখিতে হুইবে যে, এই সকল সাধনের একমাত্র লক্ষ্য_-একপদাত্র 

উদ্দেশ্ত--“আত্মার মুক্তি”। প্ররুতিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অৰীন 

করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা ব্যতীত আর কিছুই আমাঁদের 

প্রকৃত লক্ষ্য হইতে পারে না। সামান্ত সিদ্ধযাদিতে সহ্ষ্ট থাকিলে 
চলিবে না। আমরাই প্ররুতির উপর প্রভৃত্ব করিব, গ্ররুত্তিকে 

আমাদের উপর প্রভূত্ব করিতে দিব না। শরীর ব1 মন কিছুই 

যেন আমাদের উপর প্রভূত্ব করিতে না পারে; আর ইহাও 
আমাদের বিস্বৃত হওয়। উচিত নয় যে--"শরীর আমাঁর+--“আমি 

শরীরের নহি”। 
এক দেবতা ও এক অন্তুর উভয়েই এক মহাপুরুবের নিকট 

আত্মজিজ্ঞান্থ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা সেই মহাপুরুষের নিকট 

অনেক দিন বাস করিয়া শিক্ষা করিল। কিছুদিন পরে মহাপুকষ 
তাহাদিগকে বলিলেন, “তুমি যাহা অদ্বেষণ করিতেছ, তাহাই 

তুমি।”৮” তাহারা ভাবিল, তবে দেহই “আত্ম”। তখন তাহারা 

উভয়েই “আমাদের যাহ! পাইবার, তাহা! পাইয়াছি মনে করিয়। 
সহ চিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তাহার। যাইয়া আপন 

আপন ম্বজনের নিকট বলিল, “যাহ! শিক্ষা করিবার তাহ! 

সমুদয়ই শিক্ষা করিয়া! আসিয়াছি, এক্ষণে আইস ভোজন, পান, 
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ও আনন্দে উন্মত্ত হই-আমরাই সেই আত্ম; ইহ। ব্যতীত আর 

কোন পদার্থ নাই।” সেই অন্তরের স্বভাব অজ্ঞান-মেঘাবৃত 

ছিল, সুতরাং মে আর এ বিষয়ে অধিক কিছু অন্বেষণ করিল না। 

আপনাকে ঈশ্বর ভাবিয়। সম্পূর্ণ সত্ষ্ট হইল; সে আত্মা, শবে 

দেহকে বুঝিল। কিন্ত দেবতাটির শ্বভাব অপেক্ষাকৃত পবিত্র ছিল, 
তিনিও প্রথমে এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, আমি” অর্থে এই শরীর, 

ইহাই বন্দ, অতএব ইহাঁকে সবল ও সুস্থ রাখা, সুন্দর বসনাদি 
পরিধান করান ও সর্বপ্রকার দৈহিক সুখ সম্ভোগ করাই কর্তব্য । 

কিন্ত কিছু দিন য|ইতে না বাঁইতে তাহার প্রতীতি হইল, গুরুর 
উপদেশের অর্থ ইহা নহে যে, “দেহই আত্ম”, দেহ অপেক্ষ 

শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। তিনি তখন গুরুর নিকট প্ররত্যাবৃত্ত হইয়া 

জিজ্ঞাস করিলেন, “গুরো, আপনার বাক্যের তাৎপর্য কি 

এই যে, "শরীরই আত্মা ?” কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? সকল 

শরীরই ধ্বংস হইতেছে দেখিতেছি, আত্মার ত ধ্বংস নাই।” 
আচাধ্য বলিলেন, “তুমি স্বয়ং এ বিষয় নির্ণয় কর; তুমিই 
তাহ11৮ তখন শিষ্য ভাবিলেন যে, শরীরের ভিতর যে প্রাণ 

রহিয়াছে, তাহীকে উদ্দেশ করিয়াই বোধ হয় গুরু পূর্বোক্ত 

উপদেশ দিয়া থাকিবেন। কিন্ত তিনি শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন 
যে, ভোজন করিলে প্রাণ সতেজ থাঁকে, উপবাস করিলে প্রাণ 

দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গমন 
করিয়া বলিলেন, “গুরো, আপনি কি প্রাণকে আত্ম বলিয়।- 

ছেন?” গুরু বলিলেন, “ন্বয়ং ইহ নির্ণয় কর, তুমিই তাঁহ1।” 
সেই অধ্যবসায়শীল শিষ্য পুনর্ববার গুরুর নিকট হইতে আপিয়। 
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ভাবিলেন, তবে মনই “আত্মা” হইবে। কিন্ত শীঘ্বই বুঝিতে 
পারিলেন যে, মনোবুত্তি নানাবিধ, মনে কখন সাধুবৃত্তি আবার 
কখন বা অসৎবৃত্তি উঠিতেছে ; মন এত পরিবর্তনশীল যে, উহা 

কখনই আত্মা হইতে পারে না। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট 

যাইয়া বলিলেন, “মন-_ আত্মা, আমার ত ইহা বোধ হয় না; 
আঁপনি কি ইহাই উপদেশ করিয়াছেন ?” গুরু বলিলেন, “ন', 

তুমিই তাহা । তুমি নিজে উহা! নির্ণয় কর।” এইবার সেই 
দেবপুঙ্গব আর একবার ফিরিয়। গেলেন; তখন তাহার এই 

জ্ঞানোদয় হইল যে, “আমি সমস্ত মনোবৃত্তির অতীত আত্মা, 
আমিই এক, আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আমাকে তরবারি ছেদন 
করিতে পারে না, অগ্নি দাহ করিতে পারে না, বাযু শুফ করিতে 

পারে না, জলও গলাইতে পাঁরে না; আমি অনাদি, জন্মরহিত, 
অচল, অস্পর্শ, সর্বজ্ঞ, সর্ধশক্তিমান্ পুরুষ । “আত্মা” শরীর বা মন 

নহে; আত্ম এ সকলেরই অতীত।৮ এইরূপে দেবতার জ্ঞানোদয় 

হইল ও তিনি তজ্জনিত আনন্দে তৃপ্ত হইলেন। অস্থুর ব্রার 
কিন্ত সত্যলাভ হইল না, কারণ তাহার দেহে অত্যন্ত আসক্তি 

ছিল। 

এই জগতে অনেক অন্ুুরপ্রক্ৃতির লোঁক আছেন; কিন্ত 
দেবত| যে একেবারেই নাই, তাহাঁও নয়। যদ্দি কেহ বলে যে, 
আইস, তোমারিগকে এমন এক বিস্তা শিখাইব, যাহাতে 
তোমাদের ইন্দরিয়ন্থখ অনন্তগুণে বদ্ধিত হইবে” তাহা হইলে অগণ্য 

লোক তাহার নিকট ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ বলেন, 
আইস, তোমার্দিগকে জীবনের চরম লক্ষ পরমাতআ্মার বিষয় 

তি 
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শিখাইব,১ তবে কেহই তাহার কথ। গ্রাহ করিবে না! উচ্চ তত্ব 

শুধু ধারণ করিবার শক্তিও অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে 
পাওয়া যায়; সত্য লাভের জন্য অধ্যবসাকশীল লোকের সংখ্য 

ত আরও বিরল। কিন্ত আবার সংসারে এমন কতকগুলি মহাপুরুষ 

আছেন, ধাঁহাদের ইহা নিশ্চয় ধারণ। যে, শরীর সহম্র বর্ষই 

থাকুক ব লক্ষ বর্ষই থাকুক, চরমে সেই এক গতি। বে সকল 

শক্তির বলে দেহ বিধৃত রহিয়াছে, তাঁহারা অপস্থত হইলে দেহ 

থাকিবে না। কোন লোকই এক মুহূর্তের জন্তও শরীরের 

পরিবর্তন নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। “শরীর, আর কি? 

উহ! কতকগুলি নিরত পরিবর্তনগীল পরমাণুসমঞ্টি মাত্ব। নদীর 
ষ্টান্তে এই তত্ব সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। তোমার লম্মুখে 
এ নদীতে জলরাশি দেখিতেছ ; এ দেখ-মুহূর্তের মধ্যে উহ] 

চলিয়া গেল ও নূতন আর এক জলরাশি আসিল। যে জলরাশি 
আসিল তাহ সম্পূর্ণ নৃতন বটে, কিন্তু দেখিতে ঠিক প্রথম জলরাশির 
সদৃশ। শরীরও সেইরূপ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। শরীর এইরূপ 
পরিবর্তনশীল হইলেও উহাকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখ। আবশ্তক, কারণ 

শরীরের সাহীয্যেই আঁমার্দিগকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। তাহ 

ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। 

সর্বপ্রকার শরীরের মধ্যে মানবদেহই শ্রেষ্ঠতম; মানুষই 
শ্রেষ্ঠতম জীব। মানুষ সর্বপ্রকার নিক্ষ্ট প্রাণী হইতে, এমন 

কি, দেবাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ । £ মানব হইতে শ্রেষ্ঠতর জীব আর 

নাই। দেবতাদিগকেও জ্ঞানলাভের জন্ত মানবদেহ ধারণ করিতে 

হয়। একমাত্র মানুষই জ্ঞানলাভের অধিকারী, দেবতারাও এ 
৩১ 
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বিষয়ে বঞ্চিত। য়াহুদি ও মুসলমানদিগের মতে ঈশ্বর, দেবতা ও 

অন্তান্ত সমুদয় সৃষ্টির পর মনুষ্য স্থষ্টি করিয়!, দেবতার্দিগকে গিয়া 

সন্ুত্যকে প্রণাম ও অভিনন্ধন করিতে বলেন; ইব্রিশ ব্যতীত 

সকলেই তাহ? করিরাঁছিলেন, এই জন্তই ঈশ্বর তাহাকে অভিশাপ 

প্রদান করেন। তাহাতে দে শয়তানরূপে পরিণত হয়। উক্ত 

রূপকের অভ্যন্তরে এই মহৎ সত্য নিহিত আছে যে, জগতে 

মানবজন্মই সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ জন্ম। পশ্বাদি তির্ধ্যক স্টটি তমঃ- 

প্রধান।' পশুর কোন উচ্চতত্ব ধারণা করিতে পারে ন1। (দেব- 

গণও মনুষ্বাজন্ম না লইয়৷ মুক্তি লাভ করিতে পারেন ন11) দেখ, 

মানুষের আত্মোন্নতির পক্ষে অধিক অর্থও অনুকূল নহে, আবার 

একেবারে অতিশয় নিঃস্ব হইলেও উন্নতি স্দূরপরাহত হয়। জগতে 

যত মহাত্ব। জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
হইতে । ম্ধ্যবিত্দ্িগের ভিতরে সব বিরোধী শক্তিগুলির সমগ্বয়. 

আছে। 

এক্সণে প্রকৃত প্রস্তাবের অন্ুদরণ করা যাঁউক। আমাদিগকে 

এক্ষণে প্রাণায়ামের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। দেখা 

যাঁউক, চিত্ত-বুত্তিনিরোধের সহিত প্রাণীয়ামের কি সম্বন্ধ । শ্বীস- 

প্রশ্বাস যেন দেহ-যঙ্ত্রেরে গতি-নিয়ামক মূল-মন্ত্র (09-5117661)। 

একটি বৃহৎ এঞ্জিনের দিকে দৃষ্টিপাঁতি করিলে দেখিতে পাইবে যে, 
একটি বুহৎ চক্র ঘুরিতেছে, সেই চক্রের গতি ক্রমশঃ হুক্মাৎ সুক্মতর 

যন্ত্রে স্ারিত হয়। এইরূপে, সেই এঞ্জিনের অতি ুক্মতম যন্তরগুলি 

পর্যন্তও গতিণীল হয়। শ্বাস-প্রশ্বান দেই গতি-নিয়ামক চক্র 

(10-175661)| উহাই এই শরীরের সর্বস্থানে যে কোন 

৩ 
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প্রকার শক্তি আবশ্বক, তাহা যোগাইতেছে ও প্র শক্তিকে 
নিয়মিত করিতেছে। 

এক রাঁজার এক মন্ত্রী ছিল, কোঁন কারণে রাজার অপ্রিয় পাত্র 

হওয়ায়, রাজ। তাঁহাকে একটি অতি উচ্চ ছুর্গের উচ্চতম প্রদেশে 

বদ্ধ করিয়। রাখিতে আদেশ করেন। ঝাজার আদেশ প্রতিপালিত 

হইল; মন্ত্রীও সেই স্থানে বদ্ধ হইব] মৃত্যুর জন্য অপেক্ষী করিতে 

লাগিলেন। মন্ত্রীর এক পতিব্রত। ভাঁধ্যা ছিলেন, তিনি রজনী- 

যোগে সেই দুর্গের সমীপে আপিয়। দুর্গণীর্ষস্থিত পতিকে কহিলেন, 

“আমি কি উপাঁয়ে আপনার মুক্তি-সাধন করিব বলিয়া দিন ।” 

মন্ত্রী কহিলেন, “আগামী রাত্রিতে একটি ল্ষ্বা৷ কাছি, এক গাছি 

শক্ত দড়ি, এক বাগ্ডিল সুতা, খানিকটা সুক্ষ রেশমের তা, একটা 

গুবরে পোকা ও খানিকটা মধু আনিও।” তাহার সহধর্মিণী 
পতির এই কথ) শুনিয়া! অতিশয় বিন্ময়াবিষ্ট হইলেন। যাহা হউক 

তিনি পতির আকল্রান্গসারে প্রাথিত সমুদয় দ্রব্যগুলি আনয়ন করি- 

লেন। মন্ত্রী তাহাকে রেশমের হুত্রটি দৃঢ়ভাবে গুবরে পোকাঁটিতে 
সংযুক্ত করিয়। দিয়া, উহার শৃঙ্গে একবিন্দু মধু মাথাই দিয়! 

উহীর মস্তক উপরে রাখিয়], উহাকে দুর্মপ্রাচীরে ছাড়িয়া। দিতে 

বলিলেন। পতিব্রত। সমুদর আজ্ঞ। প্রতিপালন করিলেন। তখন 

সেই কীট তাহার দীর্ঘ পথনযাত্রা আরম্ভ করিল। সম্মুখে মধুর 
আঘ্রাণ পাইয়া! সে শর মধু-লোভে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে 
লাগিল, এইরূপে সে ছুর্গের শীর্ষদেশে উপনীত হইল। মন্ত্রী 

উহাকে ধরিলেন ও তৎ্সঙ্গে রেশমস্থত্রটিও ধরিলেন, তৎপরে 
তাহার স্ত্রীকে রেশম-নৃত্রের অপরাংশ এ যে আর এক বাগ্ডিল 
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অপেক্ষাকৃত শক্ত হুত ছিল, তাহাতে সংযোগ করিতে আদেশ 

দিলেন। পরে উহাও তীহার হস্তগত হইলে এর উপায়ে তিনি 
দড়ি ও অবশেষে মোটা কাছিটিও পাইলেন। এখন আর বড় 

কিছু কঠিন কাধ্য অবশিষ্ট রহিল না। মন্ত্রী এঁরজ্জুর সাহায্যে ছূর্গ 

হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। আমাদের দেছে 

স্বাস-প্রশ্বাসের গতি যেন রেশম-স্ত্রত্বূপ। উহাকে ধারণ ব1 

ধম করিতে পরিলেই শ্লায়বীয়-শক্তি-প্রবাহ-ত্বরূপ (1615085 
০0115200 ) স্তার বাগ্ডিল, তৎপরে মনোৌবৃত্বিরূপ দড়ি ও 

পরিশেষে প্রাণরূপ রজ্জুকে ধরিতে পার। যার; প্রাণকে জয় 

করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে | 

আমর! ত্ব স্ব শরীরমন্বন্ধে অতিশয় অজ্ঞ; কিন্ত জানাও সম্ভব 

বলিয়া বোধ হর না। আমাদের সাঁধ্য এই পধ্যন্ত যে, অমর! 
মুত-দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে 

দেখিতে পারি; কেহ কেহ আবার জীবিত দেহ ব্যবচ্ছেদ করি 

উহার ভিতর কি আছে না আছে দেখিতে পারেন, কিন্তু উহার 

সহিত আমার্দের নিজ শরীরের কোন সংব নাই। আমরা নিজ 

শরীরের বিষয় খুব অল্পই জানি। ইহার কারণ কি? ইহার 
কারণ আমরা মনকে ততদুর একাগ্র করিতে পারি না, যাহাতে 

শরীরাভ্যন্তরস্থ অতি হুক্ম শুম্ম গতিগুলিকে ধরিতে পারি। 

মন যখন বাহ্ বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়। দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় 

ও অতি হুক্গাবস্থা লাভ করে, তখনই আমরা এ গতিগুলিকে 

জানিতে পারি। এইরূপ সুঙ্ষানুভৃতি-সম্পন্ন হইতে হইলে প্রথমে 
স্থল হইতে আরম্ভ করিতে হুইবে। দেখিতে হইবে, সমুদয় শরীর- 
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ম্ত্রকে চালাইতেছে কে? উহ যে প্রাণ, তাহাতে কোন সন্দেহ 

নাই। শ্বাস-প্রশ্বাসই এ প্রাণশক্তির প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্তমান রূপ। 
এখন শ্বাস-প্রশ্বীসের সহিত ধীরে ধীরে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিতে হইবে। তাহাতেই আমর দেহাভ্যন্তরস্থ হুঙ্মানুক্ষ 

শক্তিগুলি সম্বন্ধে জানিতে পারিব ; জানিতে পারিব যে, ন্নায়বীর় 

শক্তিপ্রবাহগুলি কেমন শরীরের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছে । আর 

যখনই আমরা উহাদ্দিগকে মনে মনে অনুভব করিতে পারিব, 

তখনই উহারা_ও তৎ্সঙ্গে দেহও-_আমাদের আয়ত্ত হইবে। 

মনও এই সকল ন্নাযুবীয় শক্তি-প্রবাহের দ্বার সঞ্চালিত হইতেছে, 

সুতরাং উহাদ্িগকে' জর করিতে পারিলেই মনন এবং শরীরও 

আমাদের অধীন হইয়া পড়ে উহাঁরা আমাদের দাঁস-স্বরূপ হইয়। 

পড়ে। জ্ঞানই শক্তি। এই শক্তি লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্ঠয ; 
সুতরাং শরীর ও তন্মধ্যস্থ াবুনগুলীর অভ্যন্তরে যে শক্তিপ্রবাহ 

সর্ববদ| চলিতেছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বিশেষ আবম্তক । 

স্থতরাং আমাদিগকে প্রাণায়ম হইতেই প্রথম আরম্ভ করিতে 

হইবে। এই প্রাণায়াম-তত্বটির সবিশেষ আলোচন অতি দীর্ঘ সময়- 

সাপেক্ষ, ইহা সম্পূর্ণকূপে বুঝাইতে হইলে অশেক দিন লাগিবে। 

আমরা ক্রমশঃ উহার এক এক অংশ লইয়। আলোচন। করিব। 

আমর ক্রমে বুঝিতে পারিব যে, প্রাণায়াম-সাধনে যে সকণ 

ক্রিয়া কর। হয় তাহাদের হেতু কি, আর প্রত্যেক ক্রিয়ায় 
দেহাভ্যন্তরে কোন্ প্রকার শক্তির প্রবাহ হইতে থাকে। ক্রমশঃ 

এই সমুদ্য়ই আমাদের বোধগম্য হইবে। কিন্তু ইহাতে নিরন্তর 
সাধনের আবশ্তক। সাধনের দ্বারাই আমার কথার সত্যতার 
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প্রমাণ পাওয়া যাইবে । আমি এ বিষয়ে যতই ঘুক্তি প্রয়োগ করি 
না কেন, কিছুই তোমাদের উপাদেয় বোধ হইবে না, যত দিন 

না! নিজের। প্রত্যক্ষ করিবে । যখন দেহের অভ্যন্তরে এই সকল 

শক্তি-প্রবাহের গতি স্পষ্ট অন্থভব করিবে, তখনই সমুদ্র সংশর 

চলিয়। যাইবে; কিন্তু ইহা অনুভব করিতে হইলে প্রত্যহ কঠোর 

অভ্যাসের আব্তক। প্রত্যহ অন্ততঃ হইবার ব করিয়া অভ্যাস 

করিবে; আর শী অভ্যাস করিবার র উপযুক্ত সময প্রাতঃও সায়াহ। 
যখন, রজনীর. অরসান হইয়। দিবার প্রকাশ হয় ও খন দিবাবসান 
হইয়। রাত্রি উপস্থিত হয়, এই ছুই সময়ে প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত 

শান্ত ভাব ধারণ করে] খুব প্রত্যুষ ও গোধুলি, এই ছুইটি সমর 

অনং-স্র্যের অন্থকুল। এই ছুই সময়ে শরীর যেন কতকটা শা্ত- 
ভাবাপন্ন হয়। এই ছুই সময়ে সাধন করিলে প্রকৃতিই আমার্দিগকে 
অনেকটা! সহায়তা করিবে, সুতরাং এই ছুই সমম্বেই সাধন করা 

আবশ্তক। সাধন সমাপ্ত না৷ হইলে ভোজন করিবে না, এইরূপ 
নিয়ম কর; এইরূপ নিয়ম করিলে ক্ষুধার প্রবল বেগই তোমার 

আলন্ত নাশ করিয়া দিবে। ন্নান-পূজা ও দাধন সমাপ্ত না হওয়। 
পথ্যস্ত আহার অকর্তব্য, ভারতবর্ষে বালকের1 এইকূপই শিক্ষ) পান; 
সমরে ইহা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইর! যাঁয়। তাহাদের যতক্ষণ 
ন। স্ান-পুজ] ও সাধন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহার! ক্ষুধার্ত হয় ন|। 

তোমাদের মধ্যে ষাহাদের সুবিধা আছে, তাহার! সাধনের জন্য 
একটি স্বতন্ত্র গৃহ রাখিতে পারিলে ভাল হয়। এই গৃহ শয়নার্থ 
ব্যবহার করিও না, ইহাকে পবিত্র রাখিতে হইবে। ন্নান না 

করিয়া ও শরীর মন শুদ্ধ না করিয়া এ গৃহে প্রবেশ করিও ন]। 
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এ গৃহে সর্বদা পুষ্প ও হৃদ্য়ানন্দকারী চিত্রমকল রাখিবে; যোগীর 

পক্ষে উহাদের সন্গিকটে থাকা বড় উত্তম। প্রাতে ও দায়াহে 

তথায় ধুপ, ধুনাদি প্রজলিত করিবে। এ গৃহে কোন প্রকার 
কলহ, ক্রোধ ব1 অপবিত্র চিন্তা! যেন না হয়। _তোমাদ্বে সহিত_ 
যাহাদের ভার লে, কেবল_-ত তাহাদ্রিগকেই এ গৃহে প্রবেশ করিতে 
দিবে, এইক্সপ করিলে - গ্রশ্রই সেই গৃহ্টি সতবগুণে পূর্ণ হইবে; 

এমন কি, যখন কোন প্রকার দুঃখ অথব। সংশর আমিবে কথবা 

মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল এ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তোমার 

মনে শান্তি আসিবে । মন্দির, গির্জা প্রভৃতি করিবার প্ররত 

উদ্দেশ্ত এই ছিল। এখনও" অনেক মন্দির, ও গিজ্জায় এইভাৰ 

দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কন্ধ অধিকাংশ স্থলে, লোকে ইহার উদ্দেশ্ত 
নত বিশ্বত হইয়াছে। চতুর্দিকে পবিত্র চিন্তার পরমাণু সদা 
স্পন্দিত হইতে থাকিলে সেই স্থানটি পবিত্র জোতিতে পূর্ণ হইয়। 
থাকে। যাহারা এইরূপ স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা করিতে না পারে 
তাহার যেখানে ইচ্ছা বপিয়াই সাধন করিতে পারে। শরীরকে 
সরলভাবে বাখিয়া উপবেশন কর। জগতে পবিত্র চিন্তার একটি 

শ্োত চালাইয়। দাও । মনে মনে ব্ল, জগতে সকলেই সুখী হউন; 
সকলেই শাস্তি লাভ করুন; সকলেই আনন্দ লাভ করুন ; এইরূপে 

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে পবিভ্র-চিন্ত।-প্রবাহ প্রবাহিত কর। 

এইরূপ যতই করিবে, ততই তুমি আপনাকে ভাঁল বোধ করিবে। 
পরিশেষে দেখিতে পাইবে যে, অপর সাধারণ সুস্থ হউন, এই 

ভাবনাই স্বাস্থা-লাভের সহজ উপায়। অপর সকলে সুখী হউন, 
এইরূপ চিন্তই নিজেকে নুখ্ট করিবার সহজ উপায়। তৎপরে 
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বাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাহার! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। 
করিবেন__অর্থ, স্বাস্থ্য অথবা স্বর্ণের জন্ত' নহে,জ্ঞ|ন ও হয়ে সত্য- 
ততোন্মেষের ভন্ত ধনী এপ্োন্দ। ইহা ব্যতীত আব সমূদরয় 
প্রার্থনাই স্বার্থমিশ্রিত। তৎপরে ভাবিতে হইবে, আমার দহ 
বব দু, সবল ও শগ্থ। এই এই দেহই আমার মুক্তির একমাত্র 
সহায় । ইহা বজ্র ন্যায় দু্টীভূত চিন্তা করিবে । মনে মনে চিতা 
কর, এই শরীরের সাহ্যে আমি এই জীবন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব । 
যে দুর্বল, মে কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সমুদয় 
দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। দেহকে বল, তুখি স্থবলিষ্ঠ। মনকে_ 
বল, তুমিও অনন্ত-শক্তিধর ; এবং নিজের উপর খুব বিশ্বাম ও 
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অনেকেই বিবেচন। করেন, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্থাসের কোন 

ক্রিযাবিশেষ, বাস্তবিক তাহ নহে । প্রকৃতপক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের 

ক্রিয়ার সহিত ইহার অতি অল্প সন্বদ্ধ। প্রকৃত প্রাণারাম-সাধনে 

অধিকারী হইতে হইলে তাঁহার অনেকগুলি বিভিন্ন উপায় আছে। 
শ্বান-প্রশ্থবসের ক্রিয়া তন্মধ্যে একটি উপাঁয় মাত্র। প্রাণার।মের 
অর্থ প্রাণের স্তম। ভারতীন দীর্নিকগণের মতে সমুদয় জগৎ 

দুইটি পদার্থে নির্ম্িত। তাঁহাদের মধ্যে একটির নাঁম আঁকাঁশ। 
এই আকাশ একটি সর্বব্যাপী সর্বানুস্্যত সম্ভা। যেকোন বস্তর 

আকার আছে, যে কোন বস্তু অন্যান্ত বস্তর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই 
এই আকাশ হইতে উৎপন্থ হইয়াছে । এই আকাঁশই বাযুরূপে 
পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের রূপ ধারণ করে, ইহাই আবার 
কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়; এই আক|শই সূর্য, পৃথিবী, তার, ধুমকেতু 
গ্রভৃতিরূপে পরিণত হয়। সর্বপ্রাণীব শরীর--পশুশরীর, উদ্ভিদ 

প্রভৃতি যে সকল রূপ আমরা দেখিতে পাই, যে সমুদয় বস্তব আমর। 

ইন্জির ছ।রা অনুভব করিতে পারি, এমন কি জগতে যে কোন 
বস্ত আছে, সমুদয়ই আকাশ হইতে উৎপন্ন । এই আকাশকে 

ইন্দ্রিয়ের দ্বার উপলব্ধি করিবার উপাঁপ্স নাই ; ইহ! এত সুস্ম যে, 
ইহ সাধারণের অনুভূতির অতীত। যখন ইহ স্থল হইয়া কোন 
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আকৃতি ধারণ করে, আমর তখনই ইহাঁকে অন্ুভন করিতে পারি। 

স্থগ্রিরি আদিতে একগাত্র আকাঁশই থাকে। আবার কল্লান্তে 

সমুদ্র কঠিন তরল ও বাম্পার পদার্থ-সকলই পুনর্ধার আক|শে লয় 
প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী স্থ্টি আবার এইরূপে আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়। 

কোন্ শক্তির প্রভাবে আকাশ এই প্রকারে জগত্রূপে পরিণত 

হয়? এই প্রাণের শক্তিতে । যেমন আকাশ এই জগতের 
কারণীভূত অনন্ত সর্বব/াপী মূল পদার্থ, গ্রাণও সেইরূপ জগছুৎ- 
পত্তির কারণীভূতা অনন্ত সর্ধব্য।পিনী বিকাশিনী শক্তি। কল্পের 

আদিতে ও অন্তে সমুদয়ই আঁকাঁশরূপে পরিণত হয়, আর 
জগতের সমুদয় শক্তিগুলিই প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়; পরকল্ে 

আবার এই প্রাণ হইতেই সমুদয় শক্তির বিকাশ হয়। এই 

গ্রাণই গতিরূপে প্রকাশ হইয়াছে, এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথব। 
চৌন্বকাকর্ষণ-শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই স্নীয়বীয় 

শক্তিগরবাহরূপে (06156-০0116176), চিন্তাশক্তিরপে ও টহিক 

সনুদয় ক্রিয়ারপে প্রকাশিত হইয়াছে । চিন্তাশক্তি হইতে 
আরম্ভ করির। অতি সামান্ত দৈহিকশক্তি পর্যন্ত সমুর্ঘয়ই প্রাণের 
বিকাশমাত্র। বাহা ও অন্তর্জগতের সমুদয় শক্তি যখন তাহাদের 

মূল|বস্থার গমন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। প্বখন অন্তি 
বা নান্তি কিছুই ছিল ন1, খন তমোদ্বারা তমঃ আবুত ছিল, 

তখন কি ছিল?* এই আকাশই গতিশুন্ত হইন্লা অবস্থিত 

* নাসদাদীনো সদসীতদানীম্_-ইত্যাদি। 

তম আনীৎ তমসাগুঢমগ্রে প্রকেত-_ইত্যাদি। খখেদ সংহিতা ১ম সগ্ুল। 
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ছিল।” প্রাণের কোন প্রকার প্রকাশ ছিল না বটে, কিন্ত 

তখন প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও 

জানিতে পাঁরি যে, জগতে মত কিছু শক্তির বিকাশ হইববাছে, 

তাঁহাদের সমষ্টি চিরকাল সমান থাকে, এ শক্তিগুলি কল্লীন্তে শান্ত 

ভাঁব ধাঁরণ করে--অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে -পরকল্ের আদিতে 

উহারাই আবার ব্যক্ত হইয়া! আকাশের উপর কাঁধ্য করিতে থাকে। 

এই আঁকাঁশ হইতে পরিদৃগ্ঠমান সাকার বস্তব সকল উৎপন্গ হয়; 
আর আকাশ পরিণাম-প্রাণ্ড হইতে আরম্ভ হইলে, এই প্রাণও 

নানাপ্রকার শক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে । এই প্রাণের প্রকৃত 

তত্ত জানা ও উহীকে সংযম করিবার চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত 

অর্থ। 

এই গ্রাণায়।মে সিদ্ধ হইলে আমাদের যেন অনন্ত শক্তির দার 
খুলিয়। যাঁয়। মনে কর, যেন কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় 

সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন ও উহাকে জয় করিতেও কৃতকাধ্য 

হইলেন, তাহা! হইলে জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাহা! 

তাহার আয়ত্ত না হয়? তাহার আজ্ঞীয় চন্দ্র-হুধ্য শ্বস্থানচ্যুত 

হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম হূরধ্য পধ্যন্ত তাহার বশীভূত 

হয়, কারণ তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন। প্রকৃতিকে বশীভূত 

করিবাঁর শক্তিলাঁভই প্রাণায়াম-নাধনের লক্ষ্য। যখন যোগী সিদ্ধ 

হন, তখন প্রকৃতিতে এমন কোন বস্ত নাই, যাহ! তাঁহার বশে 

না আমে। ঘ্দি তিনি দেবতার্দিগকে আমিতে আহ্বান করেন, 

তাহার তাহার আজ্ঞামা্রেই তৎক্ষণাঁষ আগমন করেন; মৃত- 

ব্যক্তিদিগকে আসিতে আজ্ঞা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আগমন 
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করে। প্রকৃতির সমুদয় শক্তিই তাহার আজ্ঞামাত্র দাঁদবৎ কাধ্য 
করে। অজ্ঞ লোকেরা যোগীর এই সকল কাধ্য-কল।প লোকাতীত 

বলির! মনে করে। হিন্দুদিগের একটি বিশেবত্ব এই যে, উহার! 

যে কোন তত্বের আলোচন। করুক না কেন অগ্রে উহার 

ভিতর হইতে যতদুর সম্ভব একটি সাধারণ ভাবের অনুসন্ধান 
করে, উহার মধ্যে যা কিছু বিশেষ আছে তাহা পরে মীমাংসার 

জন্য রাঁখিয়। দেয় । বেদে এই প্রশ্ন পুনং পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, 
“কস্সিন্নভগবে। বিজ্ঞাতে সর্বমিদূং বিজ্ঞাতং ভবতি ?” (মু উঃ ১৩)। 

এমন কি বস্ত্ব আছে, যাঁহ। জানিলে সমুদয় জানা যার? এইরূপ, 

আমাদের যত শান্ত আছে, যত দশন আছে, সমুদয় কেবল যে 

বস্তকে জানিলে সমুদনই জানা বাঁর, সেই বস্তকে নির্ণর করিতেই 

ব্স্ত। যদি কেন লোক জগতের তত্ব একটু একটু করিয়া 

জানিতে চাহে, তাহা হইলে তাহার ত অনন্ত সমর *লাগিবে; 
কারণ তাহাকে অবশ্ত এক এক কণা বঝানুকাকে পধ্যন্ত পৃথক্ 

ভাঁবে জানিতে হইবে । তবেই দেখ। গেল বে, এইরূপে সমুদয় 

জন। একপ্রকার অসম্ভব। তবে এরূপভাবে জ্ঞানলাভের 

সম্ভবনা কোথায়? এক এক বিষয় পৃথক পুথক্ জানিয়। মানুষের 

সর্ববজ্ঞ হইবার সম্ভবনা কোথায়? বোদীরা বলেন, “এই সমস্ত 

বিশেষ অভিব্যক্তির অন্তরালে এক সাধারণ সত্তা রহিয়াছে। 

উহাকে ধরিতে বা.জাঁনিতে পারিলেই সমুদয় জানিতে পারা যায়।, 

এই ভাবেই বেদে সমুদয় জগৎকে এক সন্তা-সামান্তে পর্যবসিত 

কর হইয়াছে। যিনি এই “অন্তি+শ্বরূপকে ধরিয়াছেন, তিনিই 
সমুদয় জগৎকে বুঝিতে পারিয়াছেন। উক্ত প্রণালগীতেই সমুদয় 
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শক্তিকে এক প্রাণরূপ সামান্ত শক্তিতে পর্যবসিত কর হইয়াছে। 
হ্তরাঁং ধিনি প্রাণকে ধরিয়াছেন, তিনি জগতের মধ্যে যত কিছু 

ভৌতিক ব1 আধ্য।ত্বিক শক্তি আছে সমুদয়কেই ধরিয়াছেন। যিনি 

গ্রাণকে জয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ আপনার মন নহে»' সকলের 

মনকেই জয় করিয়াছেন। তিনি নিজ দেহ ও অন্তান্ত যত দেহ 

আছে, সকলকেই জয় করিধাঁছেন, কারণ প্রাণই সমুদয় শক্তির মূল। 
কি করিয়। এই গ্রাণ জর হইবে, ইহাই প্রাণায়ামের একমাত্র 

উদ্দেগ্ত। এই প্রাণায়ামের যত কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, 

সকলেরই এই এক উদ্দেন্ত। প্রত্যেক সাধনার্থা ব্যক্তিরই নিজের 

অত্যন্ত সমীপস্থ যাহা, তাহা হইতেই সাধন আরম্ভ করা উচিত, 

তীহাঁর সমীপন্থ যাঁহী কিছু সমস্তই জয় করিবার চেষ্টা করা 

উচিত । জগতের সকল বস্তর মধ্যে দেহই আমাদের সর্ব[পেক্া 
লমিহিত, আবার মন তাহা অপেঙ্গীওত সন্িহিত। যে প্রাণ 

জগতের সর্বত্র ক্রীড়া করিতেছে, তাহার যে অংশটুকু এই শরীর 
ও মনকে চাঁলাইতেছে, সেই গ্রাণটুকু আনাদের সর্বাপেক্ষা 
সন্নিহিত। এই যে ক্ষুদ্র প্রাণতরঙ্গ_যাহ! আমাদের শারীরিক 

ও মাণসিক শক্তিরপে পরিচিত, তাহা আমাদের পক্ষে অনন্ত 

গ্রাণসমুদ্রের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তরঙ্গ। যদি আমরা এই 
ক্ষুদ্র তরঙ্গকে জয় করিতে পারি, তবে আমরা সমুদয় প্রাণ- 

সমুদ্রকে জর করিবার আঁশ। করিতে পারি। যে যোগী এ বিষয়ে 

কতকাধ্য হন, তিনি পিদ্ধিলাভ করেন, তথন আর কোন শক্তিই 

তাহার উপর প্রতুত্ব করিতে পারে না। তিনি একরূপ সর্বশক্তি- 

মান ও সর্বজ্ঞ হন। আমর! সকল দেশেই এরূপ সম্প্রদায়সকল 
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দেখিতে পাই, ধাহারা কোন না কোন উপায়ে এই প্রাণকে 
জয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই . দেশেই (আমেরিকার ) 
আমর মন:-শক্তি দ্র আরোগ্যকারী (77100-789161), বিশ্বাসে 

আরোগ্যকারী (91074799161), প্রেত-তত্ববিৎ (9010- 
19115), গ্রীষ্টবিজ্ঞানবি২  (007115020-501611055 0 % 

বশীকরণবিষ্ঠাবিৎ (1797910150) প্রভৃতি সম্প্রদায় দেখিতে 
পাইতেছি। যদ্দি আমরা এই মতগুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করি, 
তাহা হইলে দেখিতে পাঁইৰ যে, এই মতগুলিরই মুলে-- 
তাহার। জানুক বা নাই জীন্তক-প্রাণায়াম রহিযাছে। তাহাদের 

সমুদয় মতগুলির মুলে একই জিনিস রহিম়্াছে। তাহারা সকলেই 
এক শক্তি লইয়াই নাঁড়াচাড়। কষ্িইতছে ; তবে তাহার বিষ 

তাহার। কিছুই জানে না, এইমাত্র । অ্জার। দৈবকরসেপ্ন একটি 

শক্তি আবিফার করিনা ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই শন রূপ 
সম্ঘন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অনভিজ্ঞ হইলেও, বা যে শক্তির 

পরিচালন করিয়। থাকেন, ইহা রাও ন। জানি তাহারই পরিচ[লন! 

করিতেছে । উহা প্রাণেরই শক্তি। 
এই প্রাণই সমুদয় প্রাণীর অন্তরে জীবনীশক্তিরূপে রহিয়াছে । 

মনোবৃত্তি ইহার সুঙ্মতম ও উচ্চতম অভিব্যক্তি; যাঁহাকে আমরা 

সচরাচর মনোবৃত্তি আখ্যা দিয়া থাকি, মনোবুত্তি বলিতে কেবল 

তাহাকে বুঝায় না। মনোবৃত্তির অনেক আকারভেদ আছে 

যাহাকে আমর সহজাত-জ্ঞান (10901০) অথবা জ্ঞান-বিরহিত- 

চিত্তবৃত্তি বলি, তাহা আমাদের সর্বাপেক্ষা নিয়তম কাধ্যঙ্গেত্র। 

*. ২৬ পৃষ্ঠার টিগ্পনী দেখ । 
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আমাকে একটি মশক দংশন করিল; আমার হাত আপনা, আপনি 
উহাকে আঘাঁত করিতে গেল। উহাকে মারিবাঁর জন্ট হাতি উঠাইতে 
নামাইতে আমাদিগের বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় না। এ 

এক প্রকারের মনোবুত্তি। শরীরের সমুদয় জ্ঞান-সাহাঁধ্য-বিরহি ত- 

প্রতিক্রিয়াগুলিই ([২619য-90007 ক) এই শ্রেণীর মনোবৃত্তির 
মন্তর্গত। ইহা হইতে উচ্চতর আর এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি আছে, 

উহাকে জ্ঞানপুর্বক ব1 সঙ্ঞান মনেবৃত্তি (0010501005 ) বলা 
যাইতে পারে। আমি যুক্তিতর্ক করি, বিচার করি, চিন্তা করি, 
সকল বিষয়ের ছুইদিক আলোচনা করি । কিন্তু ইহাঁতেই সমুদ্র মনো- 
বৃদ্তি ফুরাইল না! আমরা জানি, ঘুক্তিবিচার 'অতি ক্ষুত্র সীমার 
মধ্যে বিচরণ করে। উহ! আমাদিগকে কিযুদ্দর পর্য্যন্ত লইয়! 
য|ইতে পারে, তাঁহার উপর উহার আঁর অধিকাঁর নাই | যেস্থানটুকুর 
ভিতর উহা পুরিরা বেড়ায়, তাহ! অতি অল্প--অতি সমধীর্ণ। কিন্ত 

ইহাও দেখিতে পাইতেছি, নানাবিধ বিষয় যাহা উহার অধিকারের 

বহিভূতি, তাঁহাঁও উহার ভিতর আয় পড়িতেছে। ধুমকেতু, সৌর 
জগতের অধিকারের অন্তভূতি না হইলেও যেমন কখন কথন উহার 
ভিতর আঁদিরা৷ পড়ে ও আমাদেব দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ অনেক 
তত্ব যাহ! আমাদের যুক্তির অধিকারের বহিভূতি, তাহ।ও উহার 
অধিকারের ভিতর আসিয় পড়ে । ইহাঁও নিশ্চয় যে, উহার এ সীমার 
বহির্দেশ হইতে আদিতেছে, বিচার-শক্তি কিন্তু এ সীম! ছাড়াইয়া 

_ * বাহিরের কোনরূপ উত্তেজনায় শরীরের কোন যন্ত্র সময়ে সময়ে জ্ঞানের 

কোন সহায়তা না লইয়া আপনি কার্য করে, সেই কার্যকে £০1৫%- 

01017 বলে। 
নারি 
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যাইতে পরে না । এ যে বিষয়গুলি এই ক্ষুদ্র গপ্ডির ভিতর আসিয়া! 

অনধিকাঁর প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের কারণ অবশ্যই এ সীমার 
বহিভূত প্রদেশে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের 
বিচারযুক্তি তথা পৌছাইতেই পারে না। কিন্তু যৌগীরা' বলেন, 
ইহাই যে আমাদের জ্ঞানের চরমপীমী, তাঁহ। কখনই হইতে 
পারে না। মন পূর্বেধাক্ত ছুইটি ভূমি হইতেও উচ্চতর ভূমিতে 
বিচরণ করিতে পারে। সেই ভূমিকে আমরা জ্ঞানাতীত 
( পূর্ণ চৈতন্ত ) ভূমি বলিতে পারি। যখন মন, সমাধি নাঁমক 

পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানাতীত অবস্থার আর হয়, তখন উহ ঘুক্তির 

রাঁজ্যের বাহিরে চলিয়। যাঁর এবং সহজাত জ্ঞন ও যুক্তির অতীত 

বিষরসকল প্রত্যক্ষ করে। শরীবের সমুদয় হুঙ্মানুসুক্ম শক্তিগুলি 

যাহারা প্রাণেরই অবস্থাভেদ মাত্র, তাহারা দি ঠিক প্রককতপথে 
পরিচাপিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার মনের উপর বিশেষভাবে 
কার্য করে। মনও তখন পূর্ববাপেক্ষা, উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ 

জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ-চৈতন্ত ভূমিতে চলিয়া যায় ও তথা হইতে 
কার্য করিতে থাকে । 

কি বহির্জগৎ কি অন্তর্জগৎ, যেদিকে দৃষ্টিপাত করা বাঁয়, 
সেই দ্রিকেই এক অখগ্ড বস্তরাশি দেখিতে পাওয়া যাঁঘ্। ভৌতিক 

জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, এক অখণ্ড বন্তুই 
যেন নানারূপে বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে তোমার সহিত 

সুর্যের কোন গ্রভেদ নাই। বেজ্ঞানিকের নিকট গমন কর, 

তিনি তোমাকে বুঝাইয়। দিবেন, এক বস্ত্র সহিত অপর বস্তর 
ভেদ কেব্ল কথার কথা মাত্র। এই টেবিল ও, আমার মধ্যে 
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স্বরূপতঃ কোঁন ভেদ নাই। এ টেবিলটি অনন্ত, জড়রাশির এক 

বিন্দুম্ববূপ, আর আগি উহার অপর বিন্দু। প্রত্যেক সাকার 
বস্বই যেন এই অনন্ত জড়সাঁগরের আবর্তত্বরূপ। আবর্তগুলি 
আবার সর্বদ| একরপ থাকে না। মনে কর, কোন আোতম্বিনীতে 

লক্ষ লক্ষ আবর্ত রহিয়াছে, গ্রতি আবর্তে, গ্রতি মুহূর্তেই নৃতন 
জনর।শি আসিভেছে, * কিছুঙ্গণ থুরিতেছে, আঁবাঁর অপর দিকে 

চপিন্ন। যাইতেছে ও নূতন জলকণাসমুহ তাহার স্থান অধিকার 
করিতেছে । এই জগৎও এইরূপ নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়র!শি 

নাত্র, আমর। উহ|র মধ্যে কুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তম্বরূপ। কতকগুলি 

ভূতসম্তি এই জগত্রূপ মহা আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুদিন 
এ আবর্তে ঘুরিয়া হয়ত নাঁনব-দেহে প্রবেশ করিল, আবার হয়ত 

উহা! কোন তিধ্যক্জাতীয় প্রাণীর রূপ ধারণ করিল, আবার হর্ত 

কদেক বৎসর পরে খনিজ নামে আর এক প্রকার আবর্তের আকার 

ধরণ করিল। ক্রমাগত পরিবর্তন! কোন বস্তুই স্থির নহে। 

আমার শরীর, তোমার শরীর বলিষ্ব৷ বাস্তবিক কোন বস্তু নাই, 
এরূপ বলা কেবল কথ|র কথ মাত্র। এক অখণ্ড জড়-রাশি মাত্র 

বিরাজমান রহিয়াছে । উহার কোন বিন্দুর নাম চন্দ্র, কোন বিন্দুর 

নাম হুধ্য, কোন বিন্দু মনুষ্য, কোন বিন্দু পৃথিবী, কৌন বিন্দু ব 

উদ্ভিব্, অপর বিন্দু হরত কোন খনিজ পদার্থ। ইহার কোনটিই 
সর্বদা একভাবে থাকে না, সকল বস্তই সর্বদাই পরিণাম প্রাপ্ত 
হইতেছে; জড়ের একবার সংশ্রেষণ আধার বিশ্লেষণ চলিতেছে । 

অন্তর্জগৎ সন্বন্ধেও এই একই কথা। জগতের সমুদয় বস্তই “ইথার, 

হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাকেই সমুদয় জড়বস্তর প্রতিনিধিম্বরূ্প 
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গ্রহণ করা যাইতে পাঁরে। প্রাণের সুক্ষতর  ্পন্দনশীল অবস্থায় 
এই “ইথারকেই” মনেরও প্রতিনিধিষ্বরূপ বলা যাইতে পারে। 
তরাং সমুদয় মনোৌজগংও এক অখণ্ু-স্ববপ। যিনি নিজ 

মনোমধ্যে এই অতি হুক্স বম্পন উৎপাদন করিতে পারেন, তিনি 

দেখিতে পাঁন, সদুদর জগৎ কেবল সুঙ্ষান্ুক্ষম কম্পনের সমষ্টিমাত্র। 

কোন ওধধেব শক্তিতে আমাদিগকে ইন্দ্িয়ের অতীত রাজ্যে 

লইয়। যাঁয়, এইরূপ অবস্থায় আমরা, হুক কম্পন (59৮5 
ড101211010) ম্পষ্ট অনুভব করিতে পাঁরি। তোমাদেব মধ্যে 

অনেকের স্তার হান্ফি ডেভির (517 170101101716) 198৬) ) 

বিখ্যাত পরীক্ষ(র কথা মনে থাকিতে পারে। হাশ্তঙনক বাষ্প 
( [,9020100695) তাহাকে অভিভূত করিলে, তিনি স্তব্ধ ও 

নিম্পন্দ হইয়া দীড়াইর়। রহিলেন $ ক্ষণেক পরে' সংজ্ঞালাঁভ হইলে 
বলিলেন সমুদয় জগৎ কেব্ল ভাঁবরাঁশির সমট্টিনাত্র। কিছুক্গণেব 

জন্য সমুদর সুল-কম্পন-( 209৭5 চ170186017) গুলি চলিয়া গির। 

কেবল সুল্স সুক্ম কম্পনগুলি, যাহাকে তিনি ভাবরাশি বলিয়। 

অভিহিত করিয়|ছিলেন_বর্তমান ছিল। তিনি চতুর্দিকে কেবল 

হুক্ম কম্পনগুলি মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমুদয় জগৎ 

তাহার নিকট যেন এক মহা৷ ভাঁবসমুদ্রূপে পরিণত হইয়াছিল। 

সেই মহাঁসমুদ্রে তিনি ও চরাঁচর জগতের গ্রাত্যেকেই যেন এক 

একটি ক্ষুদ্র ভাঁবাবর্ত। 
এইরূপে আমর! অন্তর্জগতের মধ্যেও এক অথণ্ ভাব দেখিলাম, 

আর অবশেষে যখন আমরা বাহ, আতন্তর, সকল জগৎ 

ছাড়াইয়৷ সেই আম্মার সমীপে যাই, তখন সেখানে এক অথও 
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ব্যতীত আর কিছুই নাই অনুভব ককি। সর্বপ্রকার গতি- 

সমুহের অন্তরালে সেই এক অখণ্ড সত্তা আঁপন মহিমায় বিরাঁজ 
করিতেছেন $ এমন কি, এই পরিপৃশ্তমীন গতিসমূহের মধ্যেও - 
শক্তির বিকাশসমূৃহের মধ্যেও_এক অখণ্ড ভাব বিছ্ুমান। 

এ সকল এখন আর অস্বীকার করিবার উপাঁ় নাই, কারণ আজ- 

কালকার বিজ্ঞ/নশান্বও ইহা গ্রতিপন্ন করিয়াছে। আধুনিক 
পদার্থ-বিজ্ঞান পর্যন্ত প্রগাণ করিয়াছে বে, শক্তিলমষ্টি সর্বত্রই 

সমন। আরও ইহার মতে এই শক্কিসমষ্টি ছুইরূপে অবস্থিতি করে, 

কখন স্ডিমিত বা অব্যক্ত অবস্থায়, আবর কখন ব্যক্ত অবস্থায় 

আগমন করে। ব্যক্ত অবস্থার উহ! এই সকন নানাবিধ শক্তির 

আঁকার ধারণ করে। এইরূপে উভ্1 অনন্তকাল ধরিয। কখন ব্যক্ত, 

কখনও বা অব্যক্ত ভব ধারণ করিতেছে । এই শক্তিবূপী প্রাণের 

সংবমের নামই প্র।ণাযাম। 

এই গ্রাণারামের *সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সম্বন্ধ অতি 
অল্পই। গ্রকৃত প্রাণারামের অধিকারী হইবার এই শ্বাস-প্রশ্বাসের 
ক্রিয়া! একটি উপাঁর মাত্র। আমর] ফুপফুদের গভিতেই প্রাণের 

গ্রাকাশ মুষ্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। উহাতেই প্রাণের ক্রিয়! 

সহজে উপলদ্ধি হয়। ফুসফুসের গতি রুদ্ধ হইলে দেহের সমুদয় 
ক্রি) একেবারে স্থগিত হইয়। যায়, শরীরের অন্ান্ত বে সকল শক্তি 

ক্রীড়া করিতেছিল, তাহারাঁও স্তিমিত ভাব ধারণ করে। অনেক 
লোক আছেন, ধীহাঁরা এমনভাবে আঁপনাদিগকে শিক্ষিত করেন 

যে, তাহাদের ফুসফুসের গতি রোধ হইয়া! গেলেও দেহপাত হম 

না। এমন অনেক লোঁক আছেন, ধাহার। শ্বান-প্রশ্বাদ ন৷ লইয় 

৪৯ 



রাজযোৌগ 

কয়েক মাস ধরিয়া! মু্তিকাভ্যন্তরে বাস করিতে পারেন। তাহাতেও 

তাহাদের দেহণাশ হয় নাঁ। কিন্তু সাঁধারণ লোকের পক্ষে, দেহে 

যত গতি আছে, তাহার মধ্যে ইহাই গরধান দৈহিক গতি। 

সুক্মুতর শক্তির কাছে বাইতে হইলে স্থলতর শক্তির সাহায্য লইতে 
হয়। এইরূপে ক্রমশঃ হুক্মাৎথ হুক্মতর শক্তিতে গমন করিতে 

করিতে শেষে আমাঁদের চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হই। শরীরে 

যত প্রকার ক্রিদ্1ট আছে, তন্মধ্যে ফুসফুসের ক্রিয়াই অতি 

সহজ প্রত্যক্ষ । উহ! যেন যন্ত্রধধ্যস্থ গতিনিরাঁমক চক্রস্বরূপে 

অপর শক্তিগুলিকে চাঁলইঙেছে। গ্রাণারামের প্রকৃত অর্থ-_ 

ফুসফুসের এই গতিরোধ করা; এই গতির সহিত শ্বামেরও অতি 

নিকট সন্বপ্ধ। শ্বা-প্রশ্বান যে এই গতি উৎপাদন করিতেছে 

তাহা রি বরং উহাই শ্বাস-গ্রশ্বাসের গতি'উৎপাদন করিতেছে । 
এই বেগই, উত্তোলন-যন্ত্রেরে মত, বাঁকে ভিতর দিকে আকর্ষণ 

টি গ্রাণ এই ফুনফুস্কেই চাগ্লিত করিতেছে । এই 

ফুসফুসের গতি আবাঁর বাঁধুকে আকর্ষণ করিতেছে। তাহা 

হইলেই বুঝা গেল, প্রাণীয়াম শ্বাস-গ্রশ্থাসের ক্রিয়া নহে। যে 
€পশিক-শক্তি ফুসফুন্কে সর্চালন করিতেছে, তাহাকে বশে 

আনাই প্রাণারাম। বে শক্তি শ্নাযুমণ্ডলীর ভিতর দিয়া মাঁংসপেণী- 
গুলির নিকট যাইতেছে ও যাহা ফুসফুস্কে সঞ্চালন করিতেছে, 

তাহাই প্রাণ; প্রাণায়ামসাধনে আমাদিগকে উহাই বশে আনিতে 
হইবে। যখনই প্রাণজয় হইবে, তখনই আমরা দেখিতে পাঁইব, 
শরীরের মধ্যে প্রাণের অন্তান্ত সমুদয় ক্রিয়াই আমাদের আয়ন্তা- 
ধীনে আসিয়াছে । আমি নিজেই এমন লৌক দেখিয়াছি, ধাহাঁর। 
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তাহাদের শরীরের সঘুদরন পেণীগুপিকেই বশে মানিয়াছেন অর্থাৎ 
সেগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালন করিতে পারেন। কেনই বা ন| 
পারিবেন? বদি কতকগুলি পেণী আমাদের ইচ্ছামত স্চশালিত 

হয়, তবে অন্তান্ত সমস্ত পেণী ও ন্নাধুগুলিকেও আমি ইচ্ছামত 
পরিচালন করিতে পাঁরিব না কেন? ইহাতে অসম্ভব কি আছে? 

এখন আমাদের এই সংঘমের শক্তি লোপ পাইয়াছে, আর এ 

পেণীগুলি ইচ্ছাঙ্গগ ন| থাকিন্ন। শ্বৈর হইগী পড়িয়াছে। আমর 

ইচ্ছামত কর্ণ সঞ্চালন করিতে পারি নী, কিন্ত আমর] জানি যে, 

পশুদের এ শক্তি আছে। আমাদের এই শক্তির পরিচ|লন| নই 
বলিয়াই এ শক্তি নাই। ইহাকেই পুরুষাঙ্গ ক্রমিক শক্তি-হাঁস 

( 8151510 ) বলা হয়। 

আর ইহাঁও আন|দের অবিদিত নাই বে, যে শক্তি এক্ষণে 

অব্যক্ত ভাব ধারণ করিগ্াছে, তাঁহাকে আবার ব্যক্তাবস্থায় 

আনয়ন করা যার়। খুব দৃঢ় অভ্যাসের দারা আমাদের শরীরস্থ 
অনেকগুলি করিব, যাহা এক্ষণে আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাঁহা- 

দিগকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্তী করা যাইতে পারে। 
এইভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাঁওয্1 যাঁয়, শরীরের প্রত্যেক 
অংশই বে আঁমাঁদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করা যাঁইতে পারে, ইহা কিছু 
মাত্র অসম্ভব নহে, বরং খুব সম্ভব। যোগা প্রাণায়ামের দ্বার! 

ইহাতে কৃতকার্য হইয়। থাকেন। তোঁমরা হয়ত যৌগশাস্ত্ের 
অনেক গ্রন্থে দেখিয়। থাকিবে যে, শ্বাসগ্রহণের সময় সমুদয় 
শরীরটিকে প্রাণের দ্বারা পূর্ণ কর, এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। 
ইংরাঁজী অন্গবাদে প্রাণ শবের অর্থ করা হইয়াছে, শ্বাস। ইহাতে 
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তোমাদের সহজেই সন্দেহ হইতে পারে বে, শ্বাসের বারা সমুদয় 

শরীর পূর্ণ করিব কিরূপে। বাস্তবিক ইহা অন্বাদকেরই দোব। 
দেহের সমুদয় ভাগকে, গ্রাঁণ অর্থাৎ এই জীবনী-শক্তি দ্বার। পূর্ণ 

কর! যাইতে পারে, আর যখনই তুমি ইহাঁতে কৃতকাধ্য হইবে, 
তখনই সমগ্র শরীরটি তোমার বশে আমিবে ৷ দেহের সমুদয় ব্যাধি, 
সমুদয় দুঃখ, তোমার ইচ্ছাধীন হইবে। শুদ্ধ ইহাই নহে, তুমি 
অপরের শরীরের উপরেও ক্ষমতা বিস্তারে কৃতকাধ্য হইবে। 

জগতের মধ্যে ভাল মন্দ যাঁহ! কিছু আছে, সবই সংক্রামক । তোমার 

শরীরযন্ত্র, মনে কর, যেন কোন বিশেষ প্রকার গ্রে বাধা আছে; 

তোমার নিকট যে ব্যক্তি থাঁকিবে, তাঁহার ভিতরও সেই সুর - 
সেই ভাব আমিবাঁর উপক্রম হইবে। যদ্দি তুমি সবল ও.মুস্থকায় 
হও, তবে তোমার সমীপস্থিত ব্যক্তিগণের যেন একটু সুস্থ ভাব, 

একটু সবল ভাব আঁসিবে। আর তুমি বদি রুগ্ন বা দুর্বল হও, 
তবে তোমার নিকটবর্তী অপর লোকেও যেন একটু রুগ্ন ও ছূর্ববল 

হইতেছে, দেখিতে পাইবে । তোমার দৈহিক কম্পনটি যেন 
অপরের ভিতর সঞ্চারিত হইয়া! যাইবে। যখন একজন লোঁক 
অপরকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহার প্রথম চেষ্ট। 

এই হয় যে, আমার স্বাস্থ্য অপরে সঞ্চারিত করিয়। দিব । ইহাই 
আদিম চিকিৎসাপ্রণালী। জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই 
হউক, একজন ব্যক্তি আর একজনের দেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত 

করিয়। দিতে পারেন। খুব বলবান্ ব্যক্তি যদি কোন হর্ধল 

লোকের নিকট সদা সর্বদ| বাঁস করে, তাহা হইলে সেই হূর্ববল 
ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবল হইবেই হুইবে। এই বল-সঞ্ারণ- 
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ক্রিয়া জ্ঞাতসাঁরেও হইতে পারে, আবার অঙ্ঞাতসারেও হইতে 
পারে। যখন এই প্রক্রিয়! জ্ঞাতসারে কৃত হয়, তখন ইহাঁর 
কাধ্য অপেক্ষাকৃত শর ও উত্তমরূপে হইয়া থাকে । আর এক 
প্রকার আরোগ্য-প্রণালী আছে, তাহাতে আরোগ্যকারী স্বয়ং খুব 
সুস্থকায় না হইলেও অপরের শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়! 
দিতে পারেন। এই সকল স্থলে এ আরোগ্যকারী ব্যক্তিকে 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রাণজয়ী বুঝিতে হইবে তিনি কিছুক্ষণের 

জন্য নিজ প্রাণের মধ্যে কম্পনবিশেষ উৎপাদন করিয়া অপরের 

শরীরে তাঁহ। সঞ্চারিত করিয়। দেন। 

অনেকম্থলে এই কাধ্যটি অতি দূরেও সংসাধিত হইপ্াছে। 

বাস্তবিক দূরত্বের অর্থ যদ্দি ক্রমবিচ্ছেদ (91691) হর, তবে 
দূরত্ব বলি কোন পদীর্থ নাই। এমন দূরত্ব কোথার আছে, 

যেখুনে পরম্পর কিছুমাত্র সম্বন্ধ, কিছুমাত্র নোগ নাই? সত্য 
ও তুমি, ইহাঁর মধ্যে বাস্তবিক কি কোন ক্রমবিচ্ছেদ আছে? 
এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড বস্ত্র রহিয়াছে, তুমি তাহার এক অংশ, সুর্য 

তাহার আর এক অংশ। নদীর এক দেশ ও অপর দেশে কি 

ক্রমবিচ্ছেদ আছে? তবে শক্তি একস্থান হইতে অপর স্থানে 

ভ্রমণ করিতে পারিবে না কেন? ইহার বিরুদ্ধে ত কোন ধুক্তিই 
দেওয়! যাইতে পারে না। এই সকল ঘটন] সম্পূর্ণ সত্য, এই 
গ্রাণকেই বন্ুদুরে সশরিত করা৷ যাইতে পারে, তবে অবশ্ত এমন 
হইতে পারে যে, এ বিষয়ে একটি ঘটনা যদি সত্য হয়, ত শত শত 

ঘটন1 কেবল জুয়াচুরি বই আর কিছুই নহে। লোঁকে ইহাকে 
যতদুর সহজ ভাবে, ইহা ততদূর সহজ নয়। অধিকাংশ স্থলে 
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দেখ যাইবে যে, আরোগ্যকাঁরী মানব-দেহের ন্ব(ভাঁবিক সুস্থতার 
সাহীয্য লইয়া সব কাঁধ্য সারিতেছেন। জগতে এমন কোন 

রোঁগ নাই যে, স্ই রোগাক্রান্ত হইয়া সকল লোক মৃত্যুগ্রাসে 
পতিত হয়। এমন কি, বিশ্ুচিকা মহামারীতেও যদি কিছুদিন 

শতকর1 ৬০ জন মরে, তবে দেখা যাঁয়, ক্রমশঃ এই মৃত্যুর হাঁর 
কমিয়। শতকরা ৩০ হয়, পরে ২০তে দীড়ায়, অবশিষ্ট সকলে 

রোগমুক্ত হয় । এলোপ্যাথ চিকিৎসক আসিলেন, বিস্চিকা 

রৌগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসী করিলেন, তীহাদিগের ওষধ 

দিলেন । হৌমিওপ]াথ চিকিৎসক আসিঘী, হভিনিও তাহার ওবধ 
দিলেন, হয় ত এলোপ্যাথ অপেক্ষী অধিকমংখ্যক রোঁণী আখোগ্য 

করিলেন। হোঁঘি€প্যাথ চিকিৎসকের অধিক কৃতকাধ্য হ্ইবাঁর 

কারণ এই যে, তিনি রোগীর শরীরে কোন গেলবোগ না 
বাঁধাইয়। প্রকৃতিকে নিজের ভাবে ক্ধা করিতে দেন; আর 

বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারী আরও অধিক আরোগ্য করিবেনই, 

কারণ, তিনি নিজের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কাধ্য করিয়া বিশ্বাসবলে 

রোগীর অব্যক্ত গ্রাণশক্তিকে প্রবে।ধিত করিয়। দেন । 

কিন্ত বিশ্বানঘলে রোগ-আরোগ্যকারীদের সর্বদাই একটি 

ভ্রম হইঘ়) থাকে, তীহাঁরা মনে করেন, সাক্ষাৎ বিশ্বানই লৌককে 

রোগমুক্ত করে। বাঁন্তবিক কেবল বিশ্বাসই একমাত্র কারণ, 
তাহা বলা যাঁয় না। এমন সকল রোগ আছে যাহাতে রোগী 

নিজে আদৌ বুঝিতে পারে না যে, তাহার সেই রোগ আঁছে। 
রোগীর নিজের নীরোগিতা সম্বন্ধে অতীব বিশ্বাসই তাহার 

রোগের একটি প্রধান লক্ষণ, আর ইহাঁতে আঁ মৃত্যুরই শুচন! 
৫৪ 



প্রাণ 

করে। এ সকল স্থলে কেবল বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হয় না। 

ঘদি বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হুইত, তাহা! হইলে এই সকল 
রোগীও কাঁলগ্রাসে পতিত হইত না; প্রকৃতপক্ষে এই প্রাণের 

শক্তিতেই তাহার! রোগমুক্ত হইয়। থাঁকে। কোন প্রাণজিৎ পবিত্রাত্ম। 

পুরুষ নিজ প্রাণকে এক নির্দিষ্ট কম্পনে লইয়া গিরা অপরে 

সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তাহার মধ্যে সেই প্রকারের কম্পন 

উৎপাদন করিতে পাঁরেন। তোমর! প্রতিদিনের ঘটনা হইতেই 

এই বিষয়ের প্রমাণ পাইতে পাঁর। আমি বক্তৃতা দিতেছি, 

বন্তৃতা দিবার সময় আমি করিতেছি কি? আমি আমার মনের 

ভিতর যেন এক প্রকাঁর কম্পন উৎপাদন করিতেছি, আর আমি 

এই বিষয়ে ধতই কৃতকাধ্য হইব, তোমরা ততই আঁমার বাক্যে 

মুগ্ধ হইবে । তোমরা সকলেই জান, বক্তৃত দিতে দিতে আমি 

যেদিন খুব মাতিয়া! উঠি, সেদিন আমার বক্তৃতা তোমাদের 
অতিশয় ভাল লাগে, আর আমার উত্তেজনা অল্প হইলে 
তোমাদেরও আমার বক্তৃতা শুনিতে তত আকর্ষণ হয় না । 

জগৎ আলোড়নকারী তীৰু ইচ্ছা-শক্তিদম্পন্ন মহাপুরুষগণ নিজ 

প্রাণের মধ্যে খুব উচ্চ কম্পন উৎপাদিত করিয়। এঁ প্রাণের 
বেগ এত অধিক ও শক্তিসম্পন্ন করিতে পারেন যে, উহ। 

অপরকে মুহ্র্তমধ্যে আক্রমণ করে, সহত্র সহম্ম লোক তীহাদের 

দিকে আকৃষ্ট হয় ও জগতের অদ্ধেক লোক তীহাদের ভাবানুসারে 

পরিচালিত হইয়া! থাঁকে। জগতে যত মহাপুরুষ হইয়াছেন, 
সকলেই প্রাণজিৎ ছিলেন। এই প্রাণসংঘমের বলে তাহারা 
প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার তাহাদের প্রাণের 
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ভিতর অতিশয় উচ্চ কম্পন উৎপাদন করিতেন এবং উহাঁতেই 

তীহাদিগকে সমুদয় জগতের উপরু প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি 

দিয়াছিল। জগতে যত 'প্রকার তেজঃ বা শক্তির বিকাশ দেখা 

যায়, সমুদ্য়ই প্রাণের সংযম হইতে উৎপন্ন হয়। মানুষে ইহার 

প্রকৃত তথ্য না! জানিতে পারে, কিন্তু আর কোঁন উপায়ে ইহার 

ব্যাখ্য। হয় না। তোমার শরীরে এই প্রাণ কথন এক দিকে 

অধিক, অন্য দিকে অল্প হইয়া! পড়ে। এইরূপ প্রাণের অসামঞ্জীস্তেই 

রোগের উতপত্তি। অতিরিক্ত প্রাণটুকুকে সরাইন বেখানে প্রাণের 

অভাব হইয়াছে তথাকার অভাবটুকু পূরণ করিতে পাঁরিলেই 
রোগ আরোগ্য হয়। কোথায় অধিক, কোথায় বা অল্প প্রাণ 

আছে, ইহা জানাও প্রাণায়ামের অঙ্গ । অনুভব শক্তি এতদূর সথশ্্ 
হইবে যে, মন বুঝিতে পারিবে, পদাণুষ্ঠে অথবা হস্তস্থ অঙ্গুলিতে 

যতটুকু প্রাণ আবশ্যক, তাহা নাই, আর উহ এ প্রাণের অভাব 

পরিপূর্ণ করিতেও সমর্থ হইবে। এইরূপ প্রাণাপ়ামের নানা অঙ্গ 
আছে। এগুলি ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে হইবে । ক্রমে 

দেখিতে পীওয়। যাইবে থে, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত প্রাণের সংযম 

ও উহাদ্দিগকে বিভিন্ন প্রকারে চলিন। করাই রাজষোঁগের একমাত্র 

লক্ষ্য । যখন কেহ নিজ সমুদয় শক্তিগুলিকে সংঘম করিতেছে, 

তখন সে নিজ দেহন্থ প্রাণকেই সংঘম করিতেছে । যখন কেহ 

ধ্যান করে, সেও প্রাণকেই সংযম করিতেছে, বুঝিতে হইবে । 
মহাসমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে, তথায় 

পর্ববততুল্য বৃহৎ তরঙগদমূহ রহিয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ রহিয়াছে, 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ রহিয়াছে, আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধদও' 
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রহিয়াছে । কিন্তু এই সমুদয়ের পশ্চাতে এক অনন্ত মহাঁসমুদ্র। 

একদিকে এঁ ক্ষুদ্র বুদ্ধদটি অনন্ত সমুদ্রের সহিত মংঘৃক্ত, আবার 

সেই বৃহৎ তরঙ্গটিও সেই মহাঁসমুদ্রের সহিত সংবুক্ত। এইরূপ 

সংসারে কেহ বা মহাপুরুষ, কেহ বা ক্ষু্ধ জলবু্,দতুল্য সামান্ত 

ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু সকলেই সেই অনন্ত মহাঁশক্তিসমুদ্রের 
সহিত সংঘুক্ত। এই মহাশক্তির সহিত জীবমাত্রেরই জন্মগত 

সম্বন্ধ । যেখানেই জীবনী শক্তির প্রকাশ দেখিবে, সেখানেই বুঝিতে 
হইবে, পশ্চাতে অনন্ত শক্তির ভাগর রহিয়াছে । একটি ক্ষুদ্র 

বেডের ছাতা রহিয়াছে, উহ হয়ত এত ক্ষুদ্র ও এত হুক্ম যে অণু- 

বীক্ষণধন্ত্র দ্বারা উহ দেখিতে হর; তাহ হইতে আরম্ত কর, 

দেখিবে, সেটি অনপ্ত শক্তির ভাগার হইতে ক্রমশঃ শক্তিসংগ্রহ 

করিয়া আর এক আকার ধারণ করিতেছে । কালে উহা উদ্ভিদ্রূপে 

পরিণত হইল, উহাহই আবার একটি পশুর আকার ধরিল, পরে 

মনুয্যবূপ ধারণ করিয়া অবশেষে উহাই ঈশ্বররূপে পরিণত হর। 

অবশ্য প্রাকৃতিক নিমে এই ব্যাপার ঘটিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত 

হয়। কিন্তু এই সময় কি? সাধনার বেগ বুদ্ধি করিয়া! দিলে 

অনেক সময়ের সংক্ষেপ হইতে পারে । যৌগীর। বলেন, “বে কাধ্যে 

সাধারণ চেষ্টায় অধিক সময় ল|গে, তাহাই কাধ্যের বেগ বুদ্ধি 

করিয়। দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে 1” মানুধ 

এই জগতের শক্তিরাশি হইতে অতি অল্প অল্প করিয়া শক্তি 

ংগ্রহ করিয়া চলিতে পারে। এমন ভাবে চলিলে একজনের 

দেবজন্ম লাভ করিতে হয়ত লক্ষ বৎসর লাগিল। আরও উচ্চা- 

বস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়ত পীচ লক্ষ বৎসর লাগিল। আবার পূর্ণ 
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সিদ্ধ হইতে আরও পাঁচ লক্ষ বৎসর লাগিল । উন্নতির বেগ বদ্ধিত 

করিলে এই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া অ|সে। রীতিমত চেষ্টা করিলে, 

ছ্ন মাসে অথব। ছয় বর্ষের ভিতর সিদ্দিলাভ না হইবে কেন? যুক্তি 
দ্বার বুঝা যায়, ইহাতে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সময় নাই। মনে কর. 

কোন বাশ্পীয়-যন্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ করল! দিলে প্রতি ঘণ্টার ছুই মাইল 

করিয়। যাইতে পারে । আরও অধিক কয়ল। দিলে, উহা! আরও শ্রীপ্ব 

যাইবে। এইরূপে যদি আমরাও তীব্র সংবেগসম্পন্ধ (ঘোঃ স্থঃ ১২১) 

হই, তবে এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে না পারিব কেন? অবগ্ঠ, 

সকলেই শেষে মুক্তিলাভ করিবে, ইহ। আমরা জানি। কিন্ত আমি 
এতদিন অপেক্ষা করিব কেন? এইক্ষণেই, এই শরীরেই, এই 

মনুয্য-দেহেই আমি মুক্তিলাভ করিতে কেন না সমর্থ হইব? এই 

অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি আমি এখনি লাভ না করিব কেন? 

আত্মার উন্নতির বেগ বুদ্ধি করি) কিরূপে অল্প সময়ের 

মধ্যে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে, ইহাই যোগবিগ্ভার লক্ষ্য ও 

উদ্দেশ্ত । যতর্দিন নী সকল মানুব মুক্ত হইতেছে, ততদিন অপেক্ষা 
করিয়া একটু একটু করিয়া অগ্রনর না হইয়া গ্রকৃতির অনন্ত শক্তি- 
ভাণ্ডার হইতে শক্তি গ্রহণ করিবার ক্ষমত1 বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে 

শীপ্র মুক্তিলাভ হয় বোগীর। তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। 

জগতের সমুদয় মহাপুরুষ, সাধু, সিদ্ধপুরুষ--ইহাঁর৷ কি করিয়াছেন? 

তাহারা এক জন্মেই, সময়ের সংক্ষেপ করি, সাধারণ মানব কোটা 

কোটী জন্মে যে সকল অবস্থ।র ভিতর দিয়া গিয়া! যুক্ত হইবে 

তৎসমুদ্দয়ই ভোগ করিয়া লইয়াছেন। এক জন্মেই তীহার। 

আপনাদের মুক্তিনাধন করিয়া! লন। তীহাঁরা আর কিছুই চিস্ত। 
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করেন না। আর কিছুর জন্য নিশ্বাস-প্রশ্বাম পর্ধ্যস্ত ফেলেন 

না। এক মুহূর্ত সমরও তাহাদের বৃথ| যা ন|। এইরূপেই 
তাহাদের মুক্তির সময় সংক্ষিপ্ত হইরা আইসে ; একাগ্রতার অর্থই 
এই, শক্তিসঞ্চয়ের ক্ষমতা বুদ্ধি করিয়। সমর সংক্ষিপ্ত করা, 
রাজবোগ এই একগ্রতা-শক্তি-লাঁভ করিবাঁর বিজ্ঞান | 

এই গ্রাণায়ামের সহিত গ্রেততর্ডের সম্বন্ধ কি? উহ।ও 

এক প্রকার গ্রাণায়াম বিশেন। যদি এ কথা সত্য হর যে, পর- 

লোকগত আম্মার অস্তিত্ব আছে, কেবল আমরা উহাদ্দিগকে 

দেখিভে পাইতেছি না, এইমার, তাহা হইলে ইহাঁও খুব সম্ভব বে, 

এখ|নেই হয়ত শত শত লক্ষ লক্ষ আত্ম রহিয়ছে, ঘাহাদিগকে 

আমরা দেখিতে, অন্ুভৰ করিতে বাঁস্পশ করিতে পারিতেছি না। 

আমরা ভপত সর্ধরদাঁই উহাদের শরীরের মধ্য দিযী যাতাঘাত 

করিতেহি। আর ইহাও খুন সম্ভব থে, তাহারাও আমাদিগকে 

দেখিতে বা কোনরূপে অনুভব করিতে পারে না। এ ঘেন 

একটি বৃত্তের ভিতর আর একটি বৃত্ত, একটি জগতের ভিতর আর 
একটি জগৎ। যাহারা এক ভূমিতে (71805 ) থাকে, তাহারাই 
পরম্পর পরম্পরকে দেখিতে পার। আমর! পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট গ্রাণী। 

আমাদের প্রাণের কম্পন অবশ্তই এক বিশে প্রকারের। যাহাদের 

প্রাণের কম্পন ঠিক আমাদের মত, তাহার্দিগকেই আমর] দেখিতে 

পাইব। কিন্তু যদি এমন কোন প্রাণী থাকে, যাঁহাঁদের প্রাণ 

অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কম্পনশীল, তাহাদিগকে আমরা দেখিতে 

পাইব না। আলোকের ওজ্জল্য অতিশয় বুদ্ধি হইলে আমর! উহ 
দেখিতে পাই না, কিন্ত অনেক প্রাণীর চক্ষুঃ এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে» 
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তাহারা এরূপ আলোকেও দেখিতে পায়। আবার যদি আলোকের 

পরমণুগুলির কম্পন অতি মুছু হয়, তাহা হইলেও উহা 
আমর দেখিতে পাই না, কিন্ত পেচক বিড়ালার্দি জন্তগণ উহা 

দেখিতে পাঁয়। আমাদের দৃষ্ট এই প্রীণ-কম্পনের প্রকার-বিশেষই 

প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। অথব1 বাধুরাশির কথা ধর। বায়ু স্তরে 

স্তরে যেন সজ্জিত রহিয়াছে । এক স্তরের উপর আর এক স্তর বাঘু 

স্থাপিত। পৃথিবীর নিকটবর্তী যে স্তর তাহ তদ্দস্থ শুর হইতে 
অধিক ঘন, আরও উদ্ধদেশে যাইলে দেখিতে পাওয়। যাইবে, বাযু 

ক্রমশঃ তরল হইতেছে । অথবা সমুদ্রের বিষর ধর; সমুদ্রের যতই 
গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে যাইবে, জলের চাঁপ ততই বদ্ধিত 

হইবে। বেসকল জদ্ক সমুদ্রতলে বাস করে, তাহারা উপরে 
কখনই আসিতে পারে ন।। কারণ, আ'দিলেই তাহার! তৎক্ষণাৎ 

মৃতা-গ্রষসে পতিত হয় । 

সমুদয় জগৎকে “ইথারের? একটি সমুদ্ররূপে চিন্তা কর। 

প্রাণের শক্তিতে যেন উহা স্পন্দিত হইতেছে, স্পন্দিত হইয়। ষেন 

স্তরে স্তরে ৰিভিন্নরূপে অবস্থিত হইল । তাহা হইলে দেখিবে, যে 

স্থান হইতে স্পন্দন আরম্ভ হইনাছে, তাহী। হইতে যতদূর যাওয়া 
যাইতেছে, ততই বেন সেই স্পন্দন মুহ্ভাবে অনুভূত হইতেছে । 

কেন্দ্রের নিকট স্পন্দন অতি দ্রুত। আরও মনে কর যে, এই 
এক এক প্রকারের স্পন্দন এক একটি স্তর॥ এই সমুদয় স্পন্দন- 

ক্ষেত্রকে একটি বৃত্বরূপে কল্পনা কর; সিদ্ধি উহার কেন্ত্রন্বরূপ ; 
এঁকেন্্র হইতে যত দূরে যাওয়! যাইবে, স্পন্দন ততই মৃদু হইয়] 
আঁসিবে। ভূত সর্বাপেক্ষা বহিঃন্তর, মন তাহা হইতে নিকটবর্তী 
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স্তর, আর আত্ম। যেন কেন্দ্রন্বরূপ। এইরূপ ভাবে চিন্তা করিলে 
দেখ যাঁইবে যে, যাহারা এক স্তরে বাস করে, তাহার পরস্পর 

পরম্পরকে চিনিতে পারিবে, কিন্তু তদপেক্ষা নিয় বা উচ্চ স্তরের 

জীবর্দিগকে চিনিতে পারিবে না । তথাপি, যেমন আমরা অণু- 

বীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্ররহকারে আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্র বাঁড়াইতে 
পারি, তদ্রুপ আমর মনকে বিভিন্ন প্রক।র ম্পন্দন-বিশি্ট করিয়া 

অপর স্তরের সংবাদ অর্থাৎ তথাধ্ব কি হইতেছে জানিতে পারি। 

মনে কর, এই গ্ুহেই এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, বাহার। 
আমাদের দৃষ্টির বহিভূতি। তাহারা প্রাণের এক প্রকার স্পন্দন ও 

আমরা আর এক প্রকার ম্পন্দনের ফনম্ববপ। মনে কর, তাহার। 

অধিক স্পন্দন-বিশিষ্ট ও আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প স্পন্দনণীল। 

আমরাও গ্রাণম্বরূপ মলবস্ত হইতে গঠিত, তাহারাও তাহাই; 
সকলেই এক সমুদ্রেরই বিভিন্ন অংশ মাত্র। তবে বিভিন্নত। কেবল 

ম্ন্ননের। বদ্দি মনকে এখনি অধিক স্পন্দনবিশি্ই করিতে পারি, 

তবেআমি আর এই স্তরে অবস্থিত থাকিব না, আমি আর 

তে|মাদ্দিগকে দেখিতে পাইব না তোমরা আমার সম্মুথ হইতে 

অন্তহিত হইবে ও তাহারা আবিভূতি হইবে ॥ তোমাদের মধ্যে 
অনেকেই বোধ হয় জান যে, এই ব্যাপারটি সত্য। মনকে এই উচ্চ 

হইতে উচ্চতর স্পন্দনবিশিষ্ট করাকেই যোগশাস্ত্রে “সমাধি এই 
একমাত্র শব্দের দ্বার! লক্ষ্য করা হইয়াছে । আর এই সমাধির নিয়- 
তর অবস্থাগুলিতেই এই অতীন্রিয় প্রাণিসমুহকে প্রত্যক্ষ করা 

যায়। সমাধির সর্বোচ্চ অবস্থায় আমাদের সত্যন্বরূপ ব্রহ্গদর্শন 

হয়। তখন আমরা যে উপাদান হইতে এই সমুদ্রয় বহুবিধ 
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জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাকে জানিতে পারি। “যেমন 

একটি মৃৎপিগুকে জানিলে সকল মৃৎপিগ্ড জানা যায়, তদ্রুপ 
রঙ্গ দর্শনেই সমুদয় জগৎ জানিতে পার যায় ।, 

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রেততত্বিদ্যায় যেটুকু সত্য 
আছে, তাহাও প্রাণারামেরই অন্তভৃত। এইরূপ বখনই তোমর] 

দেখিবে, কোন এক দল বা সম্প্রদায় কোন অতীন্দ্রিয় বা গুপ্ততত্ব 

আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিবে, তাহার! 

প্ররুতপক্ষে কিয়ৎপরিমাণে এই রাজযোগই সাধন করিতেছে, 

প্রাণসংঘমের চেষ্টা করিতেছে । যেখানে কোনরূপ অসাধারণ 

শক্তির বিকাশ হইর়|ছে, সেখানেই প্র।ণের শক্তি বুঝিতে হইবে । 
এমন কি, বহিবিজ্ঞ।নগুলিকে পর্য্যন্ত প্রাণায়ামের অন্তভূক্তি করা 

যাইতে পাঁরে। বাম্পীর় যন্ত্রকে কে সঞ্চালিত করে? গ্রাণই বাঁগের 
মধ্য দিন উহাকে চালাই থাকে। এই বে তড়িতের অত্যতুত 
ক্রিয়াসমূহ দেখা যাইতেছে, এগুলি প্রাণ ব্যতীত আর কি হইতে 

পারে? পদার্থবিজ্ঞান বলিতে কি বুঝিতে হইবে? উহ! বহি- 
রুপায়ে প্রাণায়াম। প্রাণ বখন আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, 

তখন আধ্য।ত্সিক উপায়েই উহাকে সংঘম কর যাঁইতে পারে। 

যে প্রাণায়ামে গ্রাণের স্থুলরূপগুলিকে বাহ উপায়ের দ্বারা জয়, 

করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে পদার্থ-বিজ্ঞান বলে। আর 

যে প্রাণায়ামে প্রাণের আধ্যাত্মিক বিকাঁশগুলিকে আধ্যাত্মিক 

উপাঁয়ের দ্বারা সংযমের চেষ্টা কর! হয়, তাহাঁকেই রাঁজযোগ বলে। 
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প্রাণের আধ্যাত্বিক রূপ 

যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক ছুইটি 

নারবীর শক্তিগ্রবাহ ও মেরুদপ্ুস্থ মঙ্জর মধ্যে স্থুযুয। নামে একটি 
শূন্য নালী আছে। এই শূন্য নালীর নির্প্রান্তে কুগুলিনীর আধার- 
ভূত পদ্ম অবস্থিত । যোগার বলেন, উহা ভ্রিকোণাকার । যোগী- 

দিগের রূপক ভাঁধার স্থানে কুগুনিনী শক্তি কুগুলাকুতি হইয়1 

বিরাঁজমানী। যখন এই কুগুলিনী জাগরিতা হন, তখন তিনি এই 
শূন্ত নালীর মধ্য দির পথ করিয়া উঠিব|র চেষ্টা করেন, আর বতই 
তিনি এক এক সোপান উপরে উঠিতে থাঁকেন, ততই মনের স্তরের 

পর স্তর যেন খুলিগ। যাইতে থাকে; আর সেই বোঁগীর নানারূপ 
অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও অদ্ভুত শক্তি লাভ হইতে থাঁকে। বখন 
সেই কুগুপিনী মন্তিক্ষে উপনীত হন, তখন ঘোঁগী সম্পূর্ণরূপে 

শরীর ও মন হইতে পৃথক হইয়া! বাঁন এবং তাহার আত্মা আপন 
মুক্তভাঁব উপলব্ধি করেন। মেরু-মজ্জ যে. এক .বিশেষ প্রকারে 

গঠিত ইহ! আমাদের জান আছে। ইংরাজী ৮ (8) এই অক্ষরটিকে 
যদি ল্থালখি ভাবে (০০ )লওয়াঁ যায়, তাঁহা_ হইলে দেখ!. যাইবে 
যে, উহার দুইটি অংশ রহিয়াছে আর এ দুইটি অংশুও.মধ্যদেশে, 

যুক্ত । এইরূপ অক্ষর, একটির উপর আর একটি সাঞ্জাইলে 
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যেরূপ দেখার, মেরু-মজ্জা কতকটা৷ সেইরূপ। উহার বামভাগু ইড়া, 
দক্ষিণ দিক পিঙ্গনা, আর যে শূন্ত নাঁলী মেরুমজ্জার ঠিক মধ্যস্থল 
দিয়া গিয়াছে, তাহাই স্থযুযা। মেরু-মজ্ঞ| কটিদেশস্থ মের 
দণ্তাং শস্তিত কতকগুলি অস্থির পরেই শেষ হইয়াছে, কিন্ত তাহ! 

হইলেও একটি সুস্থক্স স্থত্রবৎ পদার্থ বরাবর নিষ্সে নামিয। 
আসিরাছে। সুযুষ্না নালী সেখানেও অবস্থিত, তবে এ স্থানে খুব 

সক্ষম হইয়াছে মাত্র। নিয়দিকে এ নালীর মুখ বদ্ধ থাকে । 

উহীর নিকটেই কটিদেশস্থ শ্নাবুজাল ( 99০181 01905 ) অবস্থিত । 
আজকালকার শারীর-বিধান শাস্ত্রের (1১151010955 ) মতে, উহ 

ব্রিকোণাকৃতি। এ সমুদয় নাড়ীজালের কেন্দ্র মেরু-মজ্জার মধ্যে 

অবস্থিত; উহ্াদ্দিগকেই যোগিগণের ভিন্ন ভিন্ন পন্সস্বরূপ গ্রহণ 

কর! যাইতে পারে। 4 

বোগীরা বলেন, সর্ধনিম়ে মুলাধার হইতে আরন্ত করিয়া 

মস্তিষ্কে সহআর বা সহআদল পদ্ম পর্যন্ত কতকগুলি কেন্ত্র আছে । 

বর্দি আমর এ পদ্মগুলিকে পূর্বোক্ত নাড়ীজাল (01905) বলিয়! 
মনে করি, তাঁহ। হইলে আজকালকার শারীর-বিধান-শান্তরের ঘর 

অতি সহজে যোগীদিগের কথার ভাব বুঝা ঘাইবে। আমরা জানি, 

আমাদের স্নাযুমধ্যে দুই প্রকারের প্রবাহ আছে; তাহার্দের একটিকে 

অন্তম্থী ও অপরটিকে বহিমুখী, একটিকে জ্ঞানাত্মক ও অপরটিকে 

গত্যাত্মক, একটিকে কেন্দ্রাভিমুখী ও অপরটিকে কেন্দ্রাপসারী বল! 
যাইতে পারে।' উহাদের মধ্যে একটি মস্তিফাভিমুখে সংবাদ বহন 

করে, অপরটি মস্তি হইতে বাহিরে সমুদয় অঙ্গে সংবাদ লইয়। 

যার। এ প্রবাহগুলি কিন্ত পরিণামে মন্তিষধের সঙ্গে সংযুক্ত। 
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আমাদের আরও জানা উচিত যে, সমুদয় চক্রের মধ্যে সর্ধবনিয়্থ 

মুলাধাঁর, মস্তকন্থ সভশ্রদল-পদ্ম ও নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র 

এই করেকটির কথা মনে রাঁখ। বিশেষ আঁবশ্তক | 

এইবার পদার্থবিজ্ঞানের একটি তত্ব আমাদিগকে বুঝিতে 
হইবে । আমরা সকলেই তাঁড়িত ও তৎসম্পৃক্ত অন্যান্ধ বহুবিধ 

শক্তির কথ শুনিয়াছি। তাড়িত কি, তাহা কেহই জানে না, 

তবে আমর! এই পধ্যন্ত জানি যে, তাড়িত এক প্রকার গতিবিশেষ। 

জগতে অন্তান্ত নানাবিধ গতি আছে, তাঁড়িতের সহিত উহাদের 

গ্রভেদ কি? মনে কর, একটি টেবিল সঞ্চালিত হইতেছে,__ 
উর পরমাণুগুলি বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হইতেছে । যনি উহা- 

দিগকে অনবরত একদিকে সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে 

তাহাই বিদ্চ্ছন্তি-রূপে পরিণত হইৰে। সমুদয় পরমাণুগুলি 

একদিকে গভিনীল হইলে, তাহাকেই বেছ্যতিক গতি বলেঃ 

এই গৃহে যে বাঁমুবাঁশি রহিয়।ছে, তাহার সমুদয় পরমীণুগুলিকে 
যি ক্রমাগত একদিকে স্শলিত কর] যায়, তাহা হইলে উহ! এক 

মহ] বিছ্যুদীধার-ঘন্ত্র (1380615 ) রূপে পরিণত হইবে । 

এইবার শারীর-বিধান-শান্ত্রেরে একটি কথা৷ আমাদিগকে স্মরণ 

করিতে হইবে। তাহ এই-যে স্নারুকেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্ব।স-যন্ত্রগুলিকে 

নিয়মিত করে, সমুদয় ্বাযুপ্রবাহগুলির উপরও তাহার একটু 
প্রভাব আছে; এ কেন্দ্র বক্ষোদেশের ঠিক বিপরীত দিকে 

মেরুদণ্ডে অবস্থিত। উহ! শ্বাস-প্রশ্বীসগুলিকে নিয়মিত করে এবং 

অন্তান্ত যে সকল স্নারুচক্র আছে, তাঁহাদের উপরেও কিঞ্চিৎ 
প্রভাব বিস্তার করে। 
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এইবার আমর প্রাণায়াম-ক্রিয়'-সাধনের কারণ বুঝিতে পাঁবিব। 
প্রথমতঃ, যদি নিয়মিত শ্ব।স-প্রশ্থাসের গতি উ্াপিত করা যায়, 
তাহ! হইলে শরীরের সমুদয় পরমাণুগুলিরই একদিকে গতি হইবার 
উপক্রম হইবে। যখন নানাদ্বিকগানী মন নাঁনাদিকে না গিয়। 

একমুখী হইয়া একটি দৃট ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন সমুদয় 
ন্নানুগ্রবাহও পরিবগ্তিত হইরা এক প্রকর বিছ্যদ্ৎ গতি প্রাপ্ত 

হয়। কারণ, শ্নীবুগ্ডুলির উপর তাড়িত ক্রিরা। করিলে উহাদের উভয় 

প্রান্তে বিপরীত শক্তিদ্ধর়ের উদ্ভব হনব দেখা গিয়াছে । ইহাঁতেই 

বোধ হয় যে, যখন ইচ্ছাশক্তি ন্নাবুপ্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখন 

উহা বিদ্যুৎ কোন পদার্থের আকার ধারণ করে। বখন শরীরস্থ 

সমুদর গতিগুলি সম্পূর্ণ এক।ভিদুখী হয়, তখন উহা! যেন ইচ্ছা- 
শক্তির একট প্রবল বিদ্যুদাধারম্বরূপ (1১801615 ) হইয়া পড়ে। 
এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেগ্ত। প্রাণারাম 

ক্রিয়াটি এইরূপে শারীর-বিধান-শান্ত্রের ,সাহাযো ব্যাখ্যা করা 
যাইতে পারে। উহী শরীরের মধ্যে এক প্রকার একাভিমুখী গতি 
উৎপাদন করে ও শ্বাস-প্রশ্বানকেন্দ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার 

করিব] শরীরস্থ অন্যান্ত কেন্দ্রগুলিকেও বশে আনিতে সাহায্য 
করে। এস্থলে প্রাণায়ামের লক্ষ্য__সুলীধারে কুগুলাকারে অবস্থিত 

কুগুলিনী শক্তির উদ্বোধন কর । 

আমর যাহ। কিছু দেখি, কল্পনা করি অথবা যে কোন স্বপ্ন 

দেখি, সমুদ্রয়ই আমাদিগকে আকাশে অনুভব করিতে হয়। এই 

পরিদৃন্তমান আকাশ, যাহা সাধারণতঃ দেখ! যায় তাহার নাম 
মহীকাশ। যোগী যখন অপরের মনোভাব প্রত্যক্ষ করেন ব॥ 
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অলৌকিক বস্ত্ব-জাত দর্শন করেন, তথন তিনি উহা! চিত্তাকাঁশে 

দেখিতে পান। আর যখন আমাদের অনুভূতি বিষয়শৃন্ধ হয়, 

যখন আত্মা নিজের স্বরূপে প্রকাশিত হরেন, তখন উহার নাম 

চিদাকাঁশ। যখন কুগুলিনীশক্তি জাগরিত হইয়] স্ুযুস্রা নাঁড়ীতে 

গ্রনেশে করেন, তখন যে সকল বিষ অগ্ুভূত হর, তাহ! 

চিন্তাকাশেই হইয়া থাঁকে। বখন তিনি এ নালীর শেষ সীমা 

মন্ত্ধে উপনীত হয়েন, তখন চিদাকাশে এক বিষরশূন্ত জ্ঞান 

অনুভূত হইয়া থাকে । 

এইবার তাড়িতের উপমা আবার লওয়। ষাঁক। আমর! 

দেখিতে পাঁই যে, মানুষ কেবল তার-যোগে কোন তাড়িতপগ্রবাহ 

একস্থান হইতে অপর স্থানে চাল[ইতে পারে। কিন্ত গ্রককৃতি ত 

তাহার নিজের মহা মহা শক্তি-গ্রবাহ প্রেরণ করিতে কোন 

তাঁরের সাহায্য লন ন। ইহাতে বেশ বুঝা বায় যে, কোন প্রবাহ 

চালাইবার জন্য তারের বাস্তবিক কোন আবগ্তক নাই। তবে 

কেবল আমরা উহার ব্যবহার ত্যাগ করিপা। কাধ্য করিতে পারি 

ন। বলিয়াই,। আমাদের তারের আবশ্তক হয়। তাঁড়িতপ্রবাহ 

যেমন তারের সাহ|ব্যে বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হর, ঠিক তদ্দ্রপভাৰে 
বহির্বিষঘ হইতে থে জ্ঞানপ্রবাহ মন্তিফ্ধে অথবা মন্তিফ হইতে 

যে কর্মপ্রবাহ বহির্দেশে প্রেরিত হইতেছে, তাহা ন্নামুতন্ব-রূপ 

তারের সাহীযেই হইতেছে । মেরুমজ্জ।মধ্যস্থ জ্ঞানাত্বক ও 
কশ্মীত্মক স্নাধুগ্তচ্হস্তস্তই যৌগ্িগণের ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। 
প্রধানতঃ এ নাড়ীদঘয়ের ভিতর দিয়াই পূর্বোক্ত অন্তরখী ও 

বহিমু্থী শক্তিপ্রবাঁহ্ঘ্বয় চলাঁচল করিতেছে । কিন্ত কথা হইতেছে, 
৬৭ | 



রাজযোগ | 

এইরূপ কোন প্রকার তারতুল্য পদার্থের সাহাধ্য ব্যতীত মস্তিক্ 
হইতে চতুর্দিকে বিভিন্ন সংবাদ প্রেরণ ও নানাস্থান হইতে এ 
মন্তিষ্ষেই বিভিন্ন সংবদ গ্রহণের কাধ্য না হইবে কেন? প্ররুতিতে 

ত এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখ। যাইতেছে । যোগীর1! বলেন, ইহাতে 

কৃতকার্য হইলেই ভৌঠিক বন্ধন অতিক্রম করা যাইতে পারে। 
ইহাতে কৃতকাধ্য হইবার উপায় কি? বদি মেরুদগুমধ্স্থ সুযুয্ার 
মধ্য দিয়া ননাদুপ্রবাহ চালিত করিতে পারা যায়, তাহ! হুইলেই 

এই সমস্ত। মিটিয়া যাইবে । মনই এই শ্নারুজাল নির্মাণ করিয়াছে, 
উহাকেই এ জাল ছিন্ন করিগ্। কোনরূপ সাহাধ্যনিরপেক্ষ হই! 
আপনার কাজ চালাইতে হইবে। তখনই সমুদয় জ্ঞ/ন আমাদের 
আয়ন্ত হইবে, দেহের বন্ধন আর থাকিবে না। এই জন্য সুযুয়। 
নাঁড়ীকে জয় কর! আমাদের এত প্রয়োজন । বনি তুমি এই শূন্য 
নালীর মধ্য দিয় নাঁড়ীজালের সাহাব্য ব্যতিরেকেই মানসিক প্রবাহ 

চালাইতে পার, তাহা হইলে এই সমস্ত/র মীমাংস। হইরা৷ গেল। 

যোগীর। বলেন, ইহ করিতে পাঁর। যাঁ়। 

সাধারণ লোকের ভিতরে স্ুধুয্। নিম্ন্দিকে বন্ধ; উহার দ্বার 

কোন কাঁধ্য হইতে পাঁরে না। যোগীরা বলেন, এই স্ুুয়াঘার 
উদঘাঁটিত করিয়া তদ্বারা ন্নাধুপ্রবাহ চাঁলাইবার নির্দিষ্ট প্রণালী 

আছে। সেই সাধনে কৃতকাঁধ্য হইলে ন্নারুপ্রবাহ উহার মধ্যদিয়! 
চালাইতে পারা যায়। বাহা বিষয়-স্পর্শে উৎপন্ন প্রবাহ যখন কোন 

কেন্দ্রে যাঁইয়া উপনীত হয়, তখন এ কেন্দ্র হইতে এক প্রতিক্রিয। 

(৫6800017) উপস্থিত হয়। ন্বের-কেন্ত্রগুলিতে (৪80910810 

০617:65) প্র প্রতিক্রিয়ার ফল কেবল গতি ; চৈতন্তময়-কেন্দ্রগুলিতে 
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(00105010709 068101165) কিন্তু প্রথমে অন্ভব, পরে গতি হয়। 

সমুদয় অনুভূতিই বহির্দেশ হইতে আগত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ামাত্র। 
তবে স্বপ্নে অনুভূতি কিরূপে হয়? তখন ত বাহিরের কোন ক্রিয়। 

নাই, তবে ত বিষরাভিঘাঁত-জনিত স্নার়বীয় গতিগুলি শরীরের 

কোন ন|। কোন স্থানে নিশ্চরই অন্যক্তভাবে অবস্থান করে। 

মনে কর, আমি একটি নগর দেখিলাম। তন্নগরবাচ্য বহির্বস্তরাজির 

আঘাতের প্রতিঘাতেই আমাদের সেই নগরের অনুভূতি অর্থাৎ 

সেই নগরের বহির্বস্তনিচয় ছারা আমাদের অন্তর্্বাহী ক্সামুমগ্ডলীর 

মধ্যে যে গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্বারা মম্তিফমধ্যস্থ 

পরম|ণুগুলির ভিতর গতিৰবিশেষ উতপন্থ হইরাছে। এক্ষণে দেখ! 

যাইতেছে যে, অনেক দিন পরেও শ্রী নগরটি আমার ম্মবণ-পথে 

আইসে। এই স্মৃতিভেও ঠিক শী ব্যাপারই হইয়া থাকে, 

তবে মুদুতরভাবে। কিন্তু উহ] মন্তিক্ষের ভিতর যে তথাবিধ 

মহুতর কম্পন আনিত্। দেয়, তাহাই বাঁ কোথা হইতে আইসে? 

উহা! যে সেই আদি বিষয়।ভিঘাত-জনিত, তাহা কখনই বলিতে 

পারা যায় নাঁ। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, এ 
বিষয়াভিঘীত-জনিত গতিপ্রবাহগুলি শরীরের কোন না কোন 

স্থানে কুগুলীকৃত হইয়া রহিরাছে এবং উহাদের অভিঘাঁতের 
ফলে স্বাপ্িক অন্ুভূতিরূপ মৃদ্ধ প্রতিক্রিরার উদ্তভব। যে 
কেন্দ্রে বিষয়াভিঘাঁত'জনিত গতিগ্রবাহের অবশিষ্টাংশ বা সংস্কার- 

সমষ্টি যেন সঞ্চিত থাকে, তাহাকে মূলাধার বলে, আর এ 

কুগুলীরুত ক্রিয়াশক্তিকে কুগুলিনী বলে। সন্তবতঃ গতিশক্কিগুলির 
অবশিষ্টাংশও এই স্থানেই কুগুলীকৃত হইয়া সঞ্চিত রহিক্াছে; 
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কারণ, বাহা বস্তুর দীর্ঘকাল চিন্তা ও আলোচনার পর শরীরের বে 

স্থানে এ মুলাধার চক্র (সম্ভবতঃ 38078] 1১1৩%09 ) অবস্থিত, 

তাহ। উষ্ণ হইতে দেখা যার। বদি এই কুগুলিনী শক্তিকে 

জাঁগরিত করির। জ্ঞাতসাঁরে সুষুয্। নালীর ভিতর দিয়া এক কেক্তর 

হইতে অপর কেন্দ্রে লইয়া) যাওয়া যাঁয়, উহ? যেমন বেমন বিভিন্ন 

কেন্দ্রের উপর ক্রিয়া করিবে, অননি প্রবল প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি 

হইবে। যখন কুগুলিনী শক্তির অতি সামান্য অশ কোন শ্নারুবজ্জুর 
মধ্য দিয়া গ্রবাহিত হুইর। বিভিন্ন কেন্ত্র হইতে প্রতিক্রি্ার স্যষ্ট 

করে, তখন তাহ।ই স্বপ্ন অথবা কল্পন। নাঁমে অভিহিত হয়। কিন্ত 

বখন ত্র দীর্ঘক।লসঞ্চিত বিপুলায়তন শক্তিপুঞ্জ দীর্ঘকালব্যাী তীব্র 

ধ্যানের শক্তিতে শ্ুযুষ্নামার্গে ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন যে প্রতিক্রিয়া 

হয়, তাহ] অতি প্রব্ল। তাহ! স্বপ্ন ব1 কল্পন।-কাণীন প্রতিক্রিয়৷ 

হইতে ত অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ বটেই, জাগ্রংকালীন বিষয়জ্ঞানের 

প্রতিক্রিয়া হইতেও অনন্তগুণে প্রবল। ইহাই অতীন্দর্রির অনুভূতি, 
আঁর মনের এই অবস্থায় উহা জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে 

বলা যায় । আবার বখন উহা সমুদয় জ্ঞানের, সমুদয় অনুভূতির কেন্দ্র- 

ত্বরূপ মস্তিষ্কে যাইয়া উপস্থিত হয়, তখন সমুদয় মস্তিষ্ক এবং উহার 

অন্ুভবসম্পন্ন প্রত্যেক পরমাণু হইতেই ঘেন প্রতিক্রিয়া হইতে থাকে ; 

ইহার ফল জ্ঞানালোকের পূর্ণ গ্রকাশ ব। আত্মানুভূতি। কুগুলিনী 
শক্তি বেমন বেমন্ এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে যাইবে, অমনি 
যেন মনের এক একট পর্দ1 খুলিয্ব|! যাইবে এবং তখন যোগী এই 
জগতের হুঙ্ষম বা! কারণীবস্থ।টিকে উপলব্ধি করিতে থাকিবেন। তখনই 
কেবল আমদের বিষয়াভিঘাত ও উহার প্রতিত্রিয়ান্ব্ূপ জগতের 
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কারণসমূহের বথার্থ শ্বরূপঙ্জান হইবে, সুতরাং তখনই আমাদের 

সর্দববিষয়ের পর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে। কারণ জানিতে পাঁরিলেই 
কাধ্যের জ্ঞান নিশ্চিত আঁদিবেই আসিবে । 

এইরূপে দেখা গেল যে, কুগুলিনীকে চৈতন্থ করাই তত্বাজ্ঞান, 
জ্ঞানীতীত অনুভূতি বাঁ আত্মান্থভূতির একমাত্র উপায়। কুণ্ড 

লিনীকে ঠতন্থা করিবার অনেক উপার আছে। কাহারও কেবল 

মাত্র ভগবৎপ্রেমবলে কুগুপিনীর ঠৈততন্য হর, কাহারও ব। সিদ্ধ 

মহাপুরুমগণের কপার উঠা ঘটিয়। থাকে, কাহারও বা সুক্ম জ্ঞান 

বিচার দ্বার। কুগুলিনীর চৈতন্য হইয়া থাঁকে। লেকে যাহাঁকে 

অলৌকিক শক্তি ব! জ্ঞান বলিরা থাকে, যখনই কোথাও তাহার 
কিয়ংপরিম!ণে প্রকাঁশ দেখা বার, তখনই বুঝিতে হইবে যে, কিঞ্চিৎ 

পরিমাণে এই কুগ্ুপিনী শক্তি কোন মতে স্ুযুযার ভিতর প্রবেশ 
কবিষাছে। তবে এপ অলৌকিক ঘটনাগুলির ,অধিকাংশ স্থলেই 

দেখ বাইবে যে, সেই ব্যক্তি ন। জানির। হঠাৎ এমন কোন সাধন 

করির। ফেনিয়াছে বে, তাহাতে তাহার অঙ্ঞাতসারে কুগুলিনীশক্তি 

কিযৎপরিমাণে শ্বতন্ত্র হইব স্থযুক্নার প্রবেশ করিরাছে। যেকোন 
প্রকারের উপাসনাই হউক, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতভাবে সেই 

একই লক্ষ্যে পহুছিয়। দের, অর্থাৎ তাহাতে কুগুলিনীর চৈতন্ত হ্য়। 
ধিনি মনে করেন, আমি আমার প্রার্থনার উত্তর পাঁইলাম, তিনি 

জাঁনেন ন যে, প্রার্থনা-রূপ মনোবৃ্তি-বিশেষের দ্বারা তিনি তীাহীরই 
দেহস্থিত অনন্ত শক্তির এক বিন্দুকে জাগরিত করিতে সমর্থ 

হইয়াছেন। সুতরাং মানুষ ন| জানিয়। ধাহাকে নানা নামে, ভয়ে, 
কষ্টে উপাসনা করে, তাহার নিকট কি করিয়া অগ্রসর হইতে হয় 
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জাঁনিলে বুঝিবে, তিনিই প্রত্যেক বাক্তির অন্তরে গ্রকৃত জীবন্ত 

শক্তিরপে বিরাঁজমানা ও অনন্তন্থথপ্রসবিনী-_বোগিগণ জগতের 

সমক্ষে ইহাই উচ্চকণে ঘোঁষণী। করেন। সুতরাং রাজযোগই 

প্রকৃত ধর্মরবিজ্ঞান। উহাই সমুদর় উপাসন1, সমুদর প্রার্থনা, 

বিভিন্ন প্রকার সাধনপদ্ধতি ও সমুদয় অলৌকিক ঘটনার যুক্তি” 

সঙ্গত ব্যাখ্যান্বরূপ। 
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অধ্যাস্ত্ প্রাণের সংযম 

এখন আমর প্রাণায়ামের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি সম্ঘন্ধে আলোচনা 

করিব। আমর! পূর্বেই দেখিরাছি, যোগিগণের মতে সাধনের 

প্রথম অঙ্গঈই ফুসফুসের গতিকে আরত্বাধীনা করা। আমাদের 

উদ্দেশ্ত--শরীরাত্যন্তরে যে সকল হ্ক্ম হুক্ম গতি হইতেছে, 

তাহাদিগকে অন্থভবৰ করা । আমাদের মন একেবারে বাহিরে 

আসিয়া পড়িয়াছে, উহ ভিতরের সুস্ষানুহুক্ম গতিগুলিকে মোটেই 

ধরিতে পারে না। আমরা উহাদিগকে অনুভব করিতে সর্্থ 

হইলেই উহাদিগকে জয় করিতে পারিব। এই ন্নীয়বীয় শক্তি- 

প্রবাহগুলি শরীরের সর্বত্র চলিতেছে ; উহার। প্রতি পেশীতে গিয়। 

তাহাকে জীবনী-শক্তি দিতেছে; কিন্তু আমরা মেই প্রবাঁহ- 
গুলিকে অনুভব করিতে পারি না| যোগীরা বলেন, চেষ্টা করিলে 

আমরা উহাদিগকে অনুভব কারতে শিক্ষা করিতে পারি। 

প্রথমে ফুসফুসের গতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিছুকাল 

ইহ! করিতে পাঁরিলেই আমরা ুক্মাতর গতিগুলিকেও বশে আনিতে 

পারিব। 
এক্ষণে প্রাণায়ামের ক্রিয়াগুলির কথ। আলোচন। করা যাউক। 

সরলভাবে উপবেশন করিতে হইবে । শরীরকে ঠিক সোজাভাবে 

রাখিতে হইবে ॥ মেরুমজ্জাটি যদিও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
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তথাপি উহ! মের্দণ্ডে সংলগ্র নহে। বক্র হইয়া বসিলে, উহ! 

বিপর্ধ্যস্ত হইয়া পড়ে । অতএব দেখিতে হইবে, উহা যেন শ্বচ্ছন্দ- 

ভাবে থাকে। বক্র হইয়া! বসির ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলে 

নিজের ক্ষতি হয়। শরীরের তিনটি ভাগ, যথা বক্ষোদেশ, গ্রীবা 

ও মস্তক, সর্বদা]! এক রেখায় ঠিক সরলভাবে রাখিতে হইবে। 

দেখিবে, অতি অল্প অভ্যাসে উহ শ্বাস-প্রশ্থীসের স্থায় সহজ হইয়। 

ধাইবে। তৎপরে স্নাবুগ্ডুলিকে বণীভূত করিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ঘে ন্নামুকেন্দ্র শ্বীস-গ্রশ্বাস 

যন্ত্রের কাঁধ্য নিরমিত করে, অপরাঁপর স্নাদুগ্ুলির উপরও তাহার 

কতকট। প্রভাব আছে। এই জন্তই শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ তালে তালে 

(17507101081) কর। আবশ্তক । আমর! সচরাচর যে ভাবে শ্বাস- 

প্রশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করি, তাহ। শ্বাসঞ্প্রশ্বাস নামের বোগ্যই 

হইতে পাঁরে না, উহা! এত অনিঘমিত। আবার স্্রীপুরুষের ভিতরে 
শ্বাস-প্রশ্বাসের একটু স্বাভাবিক প্রভেদ আ[ছে। 

প্রাণায়াম-সাঁধনের_ প্রথম ক্রিয়া এই £-ভিতরে নিদ্দি্ 
পরিমাঁণে শ্বাস গ্রহণ কর ও বাহিরে নিদিষ্ট পরিম[ণে প্রশ্বাস ত্যাগ 

কর। প্রইরপ করিলে দেহযহটির __অসামসত-ভাব বিদুরিত 
হইবে। কিছুদিন ইহ! অভ্য।স করিবার পর, এই শ্বাসগ্রহণ 
ও ত্যাগের সময় ওঙ্কার অথব1 অন্ত কোন পবিত্র শব্দ মনে মনে 

উচ্চারণ করিলে ভাল হয়) ভারতের প্রাণীয়ামের স্বাসগ্রহণ ও 
ত্যাগের সংখ্যা নিরূপণ কৰিবার জন্য এক, দুই, তিন, চারি এই 

ক্রমে গণনা ন1! করিয়। আমর! কতকগুলি সাক্কেতিক শব্দ ব্যবহার 

করিয়! থাকি। এই জন্তই আমি প্রা্ণায়ামের সময় ওস্কার অথব| 
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অন্ত কোন পবিত্র শব্দ ব্যবহার করিতে বলিতেছি। মনে 

করিবে, উহ শ্বাসের সহিত তালে তালে বাহিরে যাইতেছে ও 

ভিতরে আসিতেছে । এরূপ করিলে দেখিবে যে, সমুদয় শরীরই 
ক্রমশঃ যেন সাম্যভাব অবলদ্ধন করিতেছে । তখনই বুবিবে, 
প্রকৃত বিশ্রাম কি। উহার সহিত তুলনায় নিদ্রা বিশ্রামই নহে। 
একবার এই বিশ্রান্ত অবস্থা আসিলে অতিশয় শ্রান্ত ন্নামুগণ 

প্যন্ত জুড়াইয়া বাইবে আর তখন বুঝিবে যে, পূর্বে কখনও তুমি 

প্রকৃত বিশ্রামন্টথ সম্ভোগ কর নাই। 

এই সাধনে প্রথম ফল এই দেখিবে যে, তোমার মুখী পরি- 

বহিত হইয়া বাইতেছে। মুখের শুষ্ধত। বা কঠোরতাব্যঞজক রেখা 

গুলি অন্তহিত হইবে । মনের শান্তি মুখে ফুটিঘা। বাহির হইবে। 

দ্বিতীরতঃ, তোমার স্বর অতি সুন্দর হইবে। আমি এমন যোগী 
একটিও দেখি নাঁই, ধাহাঁর গলার স্বর কর্কশ। কয়েক মাঁদ অভ্যাসের 

পরই এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে। এই প্রথম প্রাণায়ামের কিছ- 
দিন অভ্যাস করিয়া প্রাণায়ামের আর একটি উচ্চতর সাধন গ্রহণ 

করিতে / হইবে। [। উহা এই,_হড়] অর্থাৎ বাম নাসি নাসিকা দ্বার! ধীরে 

ধীরে ফুদ্ফুদ্ বাঘুতে পূর্ণ কর। সঙ্গে ্ন ্নামুপ্রবাহের উপর মনঃ- 

যম কর; ভাব, তুমি যেন ন্াযুপ্রবাহটিকে মেরুমজ্জার নিয়দেশে 
প্রেরণ করিয়া কুগুলিনীশক্তির আধারভূত মুলাধারস্থিত ব্রিকোণা- 

কৃতি পন্মের উপর খুব জোরে আঘাত করিতেছ ; তৎপরে এ শ্নাযু- 

প্রবাহকে কিছুক্ষণের জন্ এ স্থানেই ধারণ কর। তৎপরে কল্পন। কর 

যে, সেই ন্নায়বীয় প্রবাহটিকে শ্বাসের সহিত অপর দিক ব। পিলার 
দ্বারা উপরে টানিয়া লইতেছ। পরে দক্ষিণ নাসিক। দ্বারা বাষু ধীরে, 
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ধীরে বাহিরে প্রক্ষেপ কর। ইহা অভ্যাস করা তোমার পক্ষে একটু 
কঠিন বোধ হুইবে। সহজ উপায়-_ প্রথমে অনুষ্ঠ দ্বার দক্ষিণ নাস 

টি 

বন্ধ করিয়! বাম নাস] দ্বার ধীরে ধীরে বাঁযু পূরণ কর। তৎপরে 

অন্গুষ্ঠ ও তজ্জনী দ্বারা উভয় নাঁসিকা বদ্ধ কর ও মনে কর, যেন 

তুমি ন্নাহুপ্রবাহটিকে নিম্নদেশে প্রেরণ করিতেছ ও স্থযুক্নার মূলদেশে 
আঘাত করিতেছ, তৎপরে অন্ুষ্ঠ সরাইয়া লইয়া দক্ষিণ নাস। 

দ্বারা বারু রেচন কর। তৎপরে বাম নাপিক1 তর্জনী দ্বার বন্ধ 

রাখিয়াই দক্ষিণ নাদারদ্ধ দ্বার! ধীরে ধীরে পুরণ কর ও পুনরায় 
পূর্বের মত উভয় নাঁসারন্ধই বন্ধ কর। (হিন্দুর্দিগের মত প্রাণায়াম 
অভ্যান কর! এদেশের (আমেরিকার ) পক্ষে কঠিন হইবে, কারণ 

হিন্দুরা বাল্যকাল হইতেই ইহার অভ্যাস করে, তাহাদের ফুসফুম্ 
ইহাতে অভ্যস্ত |) এখাঁনে চাঁরি সেকেগ্ড সময় হইতে আরম্ত 

করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিলেই ভাল হয়। (চারি সেকেও ধরিয়া] বারু 

পুরণ কর, যেল নেকেও বদ্ধ কর. ও. পরে, আট. সেকেও ধরিয়া বারু 
রেচন কর. ইহাতেই একটি প্রাণায়াম হইবে) এ সময়ে কিন্ত 
মূলাধারস্থ ব্রিকোণ|কার পদ্মটির উপর মন স্থির করিতে বিশ্বৃত 

হইবে ন 0) এরূপ কল্পনায় তোমার সাধনে অনেক সুবিধা হইবে । 

আর একপ্রকার (তৃতীয়) প্র।ণারাম এই, ধীরে প্নীরে ভিতরে শ্বাস 

গ্রহণ কর, পরে কষা” ব্যতিরেকে বাহিরে ধীরে ধীরে রেচন 

করিয়। বাহিরেই শ্বাস কিছুক্ষণের জন্ত রুদ্ধ করিয়া রাখ; সংখ্যা 

পূর্ব প্রাণীয়ামের মত। পূর্ব প্রাণায়াম়ের সহিত ইহাঁর প্রতেদ এই 
যে, পূর্ব্ব প্রাণীয়ামে শ্বাস ভিতরে 'রুদ্ধ করিতে হয়, এক্ষেত্রে উহাকে 

বাহিরে রুদ্ধ করা হইল। এই শেষোক্ত প্রাণায়ামটি পূর্বাপেক্ষা 
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সহজ। যে প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হর, তাহ! 

অতিরিক্ত অভ্যাস করা ভাল নহে। উহা প্রাতে চার বার ও 

সানংকালে চার বার মাত্র অভ্যাস কর। পরে ধীরে ধীরে সময় 

ও সংখ্য। বৃদ্ধি করিতে পার। ক্রমশঃ দেখিবে যে, তুমি অতি 
সহজেই ইহ করিতে পারিতেছ, আর ইহাতে খুব আনন্দও 
প|ইতেছ । অতএব যখন দেখিবে বেশ সহজে করিতে পারিতেছ, 

তখন তুমি অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সংখ্য। চার হইতে 
ছয় বুদ্ধি করিতে পার। অনিনমিতভাবে সাধন করিলে তোমার 

অনিষ্ট হইতে পারে ) ৃ্ 

নর্ণিত তিনটি প্রক্রিয়ার নধ্যে প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত ক্রিয়াটি 

কঠিনও ন ন্র, আর উহাতে কোন বিপদেরও আশঙ্কা না নাই। তথ 

ক্রিখাটি বতই অভ্যাস করিবে, ততই তোঁনার শান্তভাব আসিবে। 

উহ।র সহিত ওঞ্কার যোগ করিরা অভ্যাস কর, দেখিবে যে, বখন 

তুমি অন্তকাধ্যে নিথুক্ত রহিয়াছ, তখনও তুমি উহ|৷ অভ্যাঁস করিতে 

পাঁরিতেছ। এই ক্রিগার ফলে তুমি নিজেকে সকল বিষয়ে ভালই 

বোর করিবে । এইরূপ করিতে করিতে একদিন হয় ত খুব অধিক 

সাধন করিলে, তাহাতে তোমার কুগুলিনী জাঁগরিতা হইবেন। 

ধাহ|রা দিনের মধ্যে একবাঁর ব1 দুইবার অভ্যাস করিবেন, তাহাদের 

কেবল দেহ ও মনের কিঞ্চিৎ স্থিরতা ও সুস্থত। লাভ হইবে। কিন্ত 

ধাহার1 উঠিয়। পড়িয়। সাধমে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবেন, 

তাহাদের কুগুলিনীর চৈতন্ত হইবে ; তাহাদের নিকট সমগ্র প্রক্ৃতিই 

আর এক নবরূপ ধারণ করিবে, তাহাদের নিকট জ্ঞানের দ্বার 

উদ্ঘাটিত হইবে । তখন আর গ্রন্থে তোমার জ্ঞান অন্বেষণ করিতে 
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হইবে না, তোমার মনই তোমার নিকট অনন্ত-জ্ঞান-বিশিষ্ট পুস্তকের 
কাধ্য করিবে। আমি পূর্ক্বেই মেরুদণ্ডের উভর পার্্ দিয় প্রব।হিত 
ইড়1 ও পিঙ্গল। নামক দুইটি শক্তিগ্রবাহের কথ! উল্লেখ করিয়াছি, 

আর মেরুমজ্জার মধ্যদেশশ্বর্ূপ শ্রযুয়্ার কথাঁও পূর্বেই বল! 

হইয়াছে । এই ইড়া, পিঙ্গলী, মুযুন্ন। প্রত্যেক প্রানীতেই বির|জিত। 
যাহাদেরই মেরুদণ্ড আছে, তাহাদেরই ভিতরে এই তিন প্রকার 
ভিন্ন ভিন্ন ক্রিরাঁর প্রণাশী আছে। তবে যোনীর বলেন, সাধারণ 

জীবের এই স্থুযুয্া বন্ধ থাকে, ইগার ভিতরে কোনরূপ ক্রি] অনুভব 
কর! বায় ন|, কিন্তু ইড়া ও পিঙ্গল। নাড়ীদ্বয়ের কার্ধ্য অর্থাৎ 

শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তি্হন কর।, তাহ! সকল প্র।ণীতেই 

প্রকাশ থাকে । 

কেবল যোগীরই এই ম্থযুন্ন। উন্মুক্ত থাকে। ন্তুযা্থীর গুলির! 
গিয়া তাহার মধ্য ধিঘ়। ম্গায়বীর শক্তিপ্রবীহ যখন উপরে উঠিতে 

থাকে, তখন চিন্তও উচ্চতর ভূমিতে উঠিতে থাকে, তখন আমর! 
অতীন্দ্িঘ রাজ্যে চলিয়া যাই। আমাদের মন তথন অতীক্দ্রিয়, 

জ্ঞানাতীত, পূর্ণ চ্তৈন্থ ইত্যাদি নামধেয় অবস্থ। লাঁভ করে? তখন্ 
আমর বুদ্ধির অতীত প্রদেশে চলিগ্না যাই, তখন আমরা এমন 

একস্থানে চলিয়। যাঁই ধেখানে তর্ক পৌছিতে পারে না। এই 
ুযুন্নাকে উন্মুক্ত কধ|ই যোগীর একম[ন্র উদ্দেস্তা। পূর্বে যে সকল 

শক্তিবহনকেন্দ্রের কথ! উল্লিখিত হইয়[ছে, যোগীদিগের মতে তাহার 
সুযুয়ার মধ্যেই অবস্থিত। রূপক ভাঁবাঁয় উচ্া্দিগকেই পদ্ম বলে। 
পদ্মগুলির মধ্যে সকলের নিম়নদেশস্থটি স্ুযুয়ার সর্ব নিম্নভাগে 
অবস্থিত__উহার নাম (১ম) মূলাধার,, তৎপরে ( ২য়) স্বাধিষ্ঠান, 
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পরে (৩য়) মণিপুর, (৪র্থ) অনাহত, (৫ম) বিশুদ্ধ, (৬ষ্ঠ) 
আজ্ঞা, সর্বশেষে (৭ম) মন্তিষন্থ সহম্্রার ব1 সহস্দলপন্ম । ইহাদের 
মধ্যে আপাতত: আমাদের দুইটি কেন্দ্রের (চক্রের) কথ জান 

আবশ্তক। সর্বনিম্দেশবন্তী মূলাঁধর ও সর্বোচ্চদেশে অবস্থিত 
সহম্রীর । সর্ববনিমচক্রেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত, আর সেই স্থান 

হইতে উহাকে মন্তি্ষ্ছ সর্বোচ্চ চক্রে লইরা। যাইতে হইবে। 

যোগারা বলেন, মনুষ্থদেহে যত শক্তি অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে 

সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে, যাহার 

মন্তকে যে পরিমাণে ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে 

বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক বলে ব্লী হয়। ইহাই ওজোধাতুর 

শত্তি। এক ব্যক্তি অতি সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিতেছে, কিন্ত 

লোক আকৃষ্ট হইতেছে না, আবার অপর ব্যক্তি বে খুব স্থন্দর 

ভাষায় সুন্দর ভাঁব বলিতেছে তাহা নহে, তবু তাহার কথায় 

লোকে মুগ্ধ হইতেছে । ওজঃশক্তি শরীর হইতে বহির্গত হ্ইয়াই 

এই অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করে। এই ওজংশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে 
কোন কাধ্য করেন, তাহাতেই মহাঁশক্তির বিকাঁশ দেখা যায়। 

সকল মানুষের ভিতরেই অল্লাধিক পরিমাণে এই ওজঃ 

আছে; শরীরের মধ্যে যতগুলি শক্তি ক্রীড়। করিতেছে, তাহাদের 

উচ্চতম বিকাশ এই ওজঃ। ইহ আমাদের সর্ববদী মনে রাখ 
আবশ্ক যে, এক শক্তিই আর এক শক্তিতে পরিণত হইতেছে। 

বহির্জগতে যে শক্তি তাড়িত বা চৌন্বকশত্তিরপে প্রকাশ 

পাইতেছে, তাহা ক্রমশঃ আত্যন্তরীণ শক্তিবপে পরিণত হইবে, 
পৈশিক শক্তিগুলিও ওজৌরূপে পরিণত হইবে । যোগীরা বলেন, 
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মানুষের মধ্যে যে শক্তি কামক্রিয়, কামচিন্তা ইত্যাদিরূপে প্রকাশ 

পাইতেছে, তাহা দমিত হইলে সহজেই ওজোধাতুরূপে পরিণত 
হইয়া যাঁয়। আর আমাদের শরীরমস্থ সর্বাপেক্ষা নিয়তম কেন্দ্রটি 

এই শক্তির নিয়ামক বলিয়। যে।গীরা উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য 

করেন। তাহাদের ইচ্ছা এই থে, সমুদয় কামশক্তিটিকে লইয়। 
ওজোধাতুতে পরিণত করেন। কামজয়ী নর-নাঁরীই কেবল এই 
ওজৌধাতুকে মন্তিফ্ধে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হনা। এই জন্তই 

স্বদেশে ব্র্গচধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে । মানুষ 

সহজেই দেখিতে পায় বে, কামকে  প্রশর় দিলে সমুদয় ধন্মভাব, 

চরিব্রবল ও মানপিক তেজঃ_-সবই চলিয়। ঘা । "এই কারণেই 

দেখিতে পাইবে, জগতে বে থে ধর্মসং্প্রদার হইতে বড় বড় 

ধল্মবীর জন্মিয়াছেন, সেই সেই সম্প্রদায ইষচধ্য ও সম্বন্ধে বিশেষ 

জোর দিয়াছেন। এই জন্তই বিবাহত্যাগী সন্্যাসিদলের উৎপত্তি 

হইয়াছে । এই ব্র্চধ্য পূর্ণভাবে কায়মনোবাক্যে অনুষ্ঠান করা 
নিতান্ত কন্তব্য। ব্রক্গচর্্শূন্য হইয়া রাজযোগসাঁধন বড় বিপৎ- 
সঙ্কুল; কারণ উহাতে শেষে মস্তিষ্কের বিষণ বিকার জন্মাইতে 

পারে। যদি কেহ রাঁছযোগ অভ্যাঁদ করে, অথচ অপবিত্র জীবন 

যাপন করে, সে কিরূপে যোগী হইবার আশ করিতে পারে? 



বন্ঠ অধ্যায় ্ 

প্রত্যাহার ও ধারণ। 

প্রণায়ামের পর. প্রত্যাহার সাধন_ করিতে হর়। এক্ষণে 

ভিজ্ঞাঠ” এই, গ্রতাগীর কি ? ভোমরা সকলেই জান, কিরূপে 

বিবরানুভৃতি হইয়া থাকে । সর্ব প্রথমে দেখ, ইন্দ্রি়ারম্বরূপ 

বাহিরের বন্্গুলি বহিয়।ছে, পরে শ্ ইন্র্রিরগোলকের অভ্যন্তরবর্তী 

ইন্সিনগুলি_ইহাঁরা মস্তিদন্থ ন্নাপুকেন্ত্রগুলির সহারতার শরীরের 
উপর কাধ্য করিতেছে, ততপরে মন। যখন এই ইন্দ্িয়গুলি 

একখিত হইরা কোন বহিরিস্তর সহিত সংলগ্র হয়, তখনই আমর! 

সেই বস্তু অন্থভব কৰিরা থ|কি। কিন্ধু আবার মনকে একাগ্র 

কপির কেবল কোন একটি ইন্দ্রিয়্ে সংযুক্ত করিয়া রাখা অতি 

কঠিন; করণ, মন ( বিষনের ) দাসন্বরূপ | 

আমরা জগতে সর্বত্রই দেখিতে পাই, সকলেই এই শিক্ষা! 

দিতেছে নে, “সাধু ত3, “সাধু হও, “সাধু হও । বৌধ হয়, 
জগতে কোন দেশে এমন কোন বালক জন্মায় নাই, যে “মিথ্য। 

কহিও না”, “চুরি করিও না” ইত্যাদিরূপ শিক্ষা পায় নাই, কিন্ত 
কেহ তাহাকে এই সকল অপৎ কর্ম হইতে নিবৃত্তির উপায় 

শিক্ষা দের না। শুধু কথায় হয় না। কেনই বা সে চোর ন! 
হইবে? আমরা ত তাহাকে চৌধ্যকর্শ হইতে নিবৃত্তির উপায় 

শিক্ষ। দিই না, কেবল বলি, “চুরি করিও না” । 'মনঃসংযম করিবার 
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উপার শিক্ষা দিলেই তাহাঁকে যথার্থ সাহাধ্য করা হর, তাহাতেই 
তাহার শিক্ষা ও উপকার হইয়া থাকে । যখন মন ইন্দরিয়-নামধের 

ভিম্ন ভিন্ন শক্তিকেন্দ্রে সংযুক্ত হয়, তখনই সমু বাহা ও 
আভ্যন্তরীণ কর্ম হইরা থাকে। ইচ্ছাপূর্বকই হউক, আর 

অনিচ্ছাপূর্বকই হউক, মানুধ নি্গ মনকে ভিন্ন ভিন্ন (ইন্িয়- 

নামধের ) কেন্দগুলিতে সংলগ্র করিতে বাধ্য হ্য়। এই জন্তই 

মান্য নানীপ্রকার হুক্ষম্মা করে, করিয়া শেষে কই পার । মন 

যদি নিগের বশে থাকিত, তবে মানুষ কখনই অনার বশ্ম 

করিত ন1। মনঃদংঘম করিবার ফল কি? ফন এই যে, মন 

যত হইর। গেলে, সে আন তখন আপনাকে ভিন্ন ছিন্ন 

ইন্জিয়রূপ বিষগান্ভৃতি-কেন্ত্রগুনিতে সংঘুন্ত করিবে না। তাগ। 
হইলেই সর্দগ্রকার ভাব ও ইন্ডা আমাদের বশে আপদিবে। এ 

পধ্যন্ত বেশ পরিষার বুঝা গেল। এক্ষণে কথ। এই, ইহা কাধ্যে 

পরিণত করা কি সম্ভব? ইহা সম্পূর্নরূপেই সম্ভব । তোমর। 

বর্তমানকলেও ইহার কতকটা আভাস দেখিতে পাইতেছ । 

বিশ্বীসবলে আরোগ্যকারিসম্প্রদার দুঃখ, কষ্ট, অশ্ডত ইত্যাদির 
অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে শিক্ষা দিতেছেন। অবশ্য 

ইহাদের দর্শন কতকট। শিরোবেষ্টন করিয়। নাসিক প্রদর্শনের 

ম্তায়। কিন্ধু উহাও একরূপ যোগ, কোনরূপে উহ। তাহার! 

আবিক্ষার করিয়া ফেলিয়াছেন। যে সকল স্থলে তাহার ছুঃখ- 

কষ্টের অস্তিত্ব অন্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়া লৌকের ছুঃখ দূর 

করিতে কৃতকাধ্য হন, বুঝিতে হইবে, সে সকল স্থলে তীহার। 
প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাহারেরই কতকট1 শিক্ষা দিয়াছেন; কারণ 
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তাহার! সেই ব্যক্তির মনকে এতদূর সবল করিয়। দেন, যাহাতে 
সে ইন্দ্রিরগণের কথ। প্রামাণ্য বলিয়াই গ্রহণ করে না। বশীকরণ- 

বিগ্যাবিদ্গণও (17709655 ) পূর্বেবন্ত প্রকারের সদৃশ উপায় 
অবলধনে ইর্সিত-বলে (আনা, 1151000005 50558511010 ), 

কিনতক্ষণের জন্য তাহাদের বশ্তব্ক্তিগণের ভিতরে একরূপ 

অন্বাভাবিক প্রত্যাহার আনরন করেন। যাহাকে সচরাচর 

বনাকরণ-ইঙ্গিত বলে, তাহা কেবল রোগ-গ্রস্ত দেহ ও মোহ- 

তিমিরাচ্ছন্ধ মনেই তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । বণী- 

কবণকারী যতক্ষণ না স্থিরদৃি অথবা অন্ত কোন উপায়ে তাহার 
বগ্ঠব্যক্তির মনকে শিক্ষির গড়তুম্য অস্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া 

যাইতে পারেন, ততগ্গণ ঠিনি বাহাই ভাবিতে, দেখিতে ব। 

*লিতি আদেশ করুন না কেন, উহার কোন ফল হন ন1। 

বণীকরণকারী বা বিখাসবলে আরোগ্যকারীরা যে কিয়ৎ- 

ক্ষণের জন্তক তাহাদের বশ্ঠব্যক্তির শরীরস্থ শক্তিকেন্দ্রগুলিকে 

( ইন্দির ) ৭থাভৃত করিয়া থাকেন, তাহা! অতিশগ্প নিন্দার, কর্ম, 
কারণ উহাতে শী বগ্ব্যক্তিকে চরমে সর্বনাশের পথে লইয়! 
বার। ইহ। ৩ নিজের ইচ্ছাশক্তিবলে নিজের মন্তিষস্থ কেন্ত্রগুলির 

বম নর, অপরের ইচ্ছাশক্তির হঠাৎ প্রবল আঘাতে বশ্তব্যক্তির 

মনকে খানিকক্ষণের জন্য যেন শ্তস্তিত করিয়া রাখা । উহা রশ্মি 

ও পৈশিক শক্তির সাহাধ্যে শকটাকর্ষক উচ্ছঙ্খল অশ্বগণের উন্মত্ত 

গতিকে সংঘত করা৷ নহে» উহা অপরকে সেই অশ্বগণের উপর 

তাৰ আঘাত করিতে বলিয়া! উহ।কে কিম্ুৎক্ষণের জন্য স্তস্তিত 

করিয়৷ শান্ত করিয়। রাখা । সেই ব্যক্তির উপর এই প্রক্রিষ্ধ 
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যতই করা হয়, ততই সে তাহার মনের শক্তির কিয়দংশ করিয়া 
হারাইতে থাকে, পরিশেষে মনকে সম্পূর্ণ জয় কর দুখে থাক, 

ক্রমশঃ তাহার মন একপ্রকার শক্তিহীন কিন্তুতকিমাকার হইয়! 
যায়, পরিশেষে বাতুলাঁল্নই তাহার চরম গতি হইর দ়ায়। 

নিজের মনকে নিগের বশে আনিবার চেষ্টার পরিবর্তে এইরূপ 

পরেচ্ছাগ্রণোদিত সংঘমের চেষ্টায় কেবল যে অনিষ্ট ভয় তাহ! 

নহে, উহা বে উদ্দেগ্তে কৃত হয় তাহাই সিদ্ধ হয় না। প্রত্যেক 

জীবাত্মারই চরম লক্ষ্য মুক্তি বা স্বাধীনত। ; জড়বস্ত ও চিত্বৃত্তির 

দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিন। ' উহাদের গুভূত্ব_বাহা 
ও অন্তঃগ্রকৃতির উপর প্রভূত্ব। কিন্তু উচার সহায়তা কর! দূরে 

থাক, অপর ব্যক্তি কর্তৃক প্রঘুক্ত ইচ্ছাশক্তিপ্রবাহ (উহ আমার 
গ্রতি যে আকারেই প্রযুক্ত হউক না কেন, উহাদ্বারা সান্গাৎ 
সম্বন্ধে আমার ইন্দ্রিযগণ বথাভৃত হউক, অথ উহা! এককপ 
গীডিত ব। বিকৃতীবস্থার আমার ইন্দ্িন্লগণকে সংবত করিতে 

বাধ্য করুক ) বরং আমি বে সকল চিতুবৃত্তিপ বন্ধনের_থে 

সকল প্রাচীন কুসংস্কারের--গুরু শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাহারই উপর 

আঁর একটি বন্ধনের, আর একটি কুসংস্কারের গ্রন্থি চাপাইর। 

দেয়। অতএব সাবধান, অপরকে তোমার উপর ঘথেচ্ছ শক্তি 

সঞ্চালন করিতে দিও না। অথবা অপরের উপর এইরূপ ইচ্ছা 

শক্তি প্রয়োগ করিয়া! না জানিয়া তাহ।র সর্বনাশ করিও না। 

সত্য বটে, কেহ কেহ অনেকের প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া দিয়া 

কিছুদিনের জন্ত তাহাদের কিয়, পরিমাণে কল্যাণসাধনে কৃতকাধ্য 
হন, কিন্ত আবার অপারর উপর এই বণীকরণ-শক্তি প্রয়োগ 
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করিয়।, না জানিয়া যে কত লক্ষ লক্ষ নরনারীকে একরপ বিকৃত 

জড়ীবস্থাঁপন্ন করিয়। তুলেন, যাহাতে পরিণামে তাহাদের আত্মার 

অস্তিত্ব পধ্যন্ত যেন বিলুপ্ত হইয়। যার, তাহার ইয়ত্তা হর নাই। এই 

কারণেই যে কোন ব্যক্তি তোমাকে অন্ধ বিশ্বাস করিতে বলেন, 

অথবা নিজের শ্রেষ্ঠতর ইচ্ছাশক্তিবলে বশীভূত করিয়া বহু 

লোঁককে তাহার অনুরণ করিতে বাধ্য করেন, তিনি ইচ্ছ। 

করিয়া! না৷ করিলেও মনুষ্জাতির গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়। 

থাকেন। 

অতএব নিজ মন সংঘত করিতে সর্জদাই নিজ মনের সহায়তা 

লইবে, আর এইটি সর্ব! স্মরণ রাখিবে বে, তুমি যদি রোগগ্রস্ত 

না হও, তবে তোমার বহিদ্দেশস্থ কোন ইচ্ছাশক্তি তোমার 

উপর কাঁধ্য করিতে পারিবে নাঁঃ আর যে কোন ব্যক্তি তোমায় 

অন্ধভ!বে বিশ্বাম করিতে বলেন, তিনি যত বড় লোক বা যত 

বড় সাধুই হউন না কেন, তীহার সঙ্গ দূর হইতে পরিহার 

করিবে। জগতের সর্বত্রই বহু সম্প্রনায় আছে-নৃত্য, লম্ষ-ঝন্ষ, 

চীৎকার যাহাদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ। তাহারা যখন সঙ্গীত, 
নৃত্য ও প্রচার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের ভাব বেন 

সংক্র।মক রোগের মত লোকের ভিতর ছড়াইন্া পড়ে। তাহারাঁও 

এক প্রকার বণীকরণকারী। তাহারা ক্ষণকালের জন্য সহজে 

অভিভাব্য ব্যক্তিগণের উপর আশ্চধ্য ক্ষমতা বিস্তার করে। 

কিন্তু হায়! পরিণামে সমুদয় জাতিকে পধ্যন্ত একেবারে অধঃ- 

পতিত করিয়া দে । এইরূপ অস্ব(ভাঁবিক বহিঃ-শক্তিবলে কোন 

ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে আপাততঃ ভাল হওয়া অপেক্ষা বরং 
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অসৎ থাকাও ভাল ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এই সকল ধর্মোন্মাদ 

ব্ক্তিদিগের উদ্দেশ্ত তাল বটে, কিন্ত ইহাদের কোন দারিত্ববোধ 

নাই। ইহার মানুষের যে পরিমাণে অনিষ্ট করে, তাহ। ভাঁবিতে 

গেলে যেন হৃদর দমিয়। যান । তাহার! জানে নাযে, যে সকল 

ব্যক্তি সঙ্গীতন্তবাদির সহার্তায় তাহাদের শক্তিগ্রতাবে এইরূপ 

হঠাৎ ভগবদাবে উন্মত্ত তইঘ্না উঠে, তাঁহারা কেবল আপনা- 

দিগকে জড়, বিকৃত-ভাবাপন্ন ও শক্তিশৃন্ত করিয়া ফেলিতেছে। 
ক্রমশঃ তাহাদের মন এরূপ হইস। যাইবে দে, অতি অসং প্রভাঁৰ 

আসিলেও তাহারা ভাহার অধীন ভইয়া পড়িবে, উহা! প্রতিবোধ 

করিবার তাহাদের কোন শক্তিই থাঁকিবে না। এই অজ্ঞ, আত্ম- 

প্রতারিত ব্যক্তিগণের স্বপ্নেও মনে উদর হয় ন। যে, তাহ।র। যখন 

আপনাদের মন্ুয্যহদয় পরিণর্তন করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে 

বলির। আনন্দে উৎকুল্প হরে ক্ষমতা তাহারা মনে করে, মেঘ- 

পটলারূঢ় কোন পুরুব কণ্ঠক তাহাধিগকে প্রদত্ত হইরাছে_-তখন 

তাহারা ভবিষ্যৎ মানসিক অবনতি, পাপ, উন্মস্তত! ও মৃত্যুর 

বীজ বপন করিতেছে । অতএব থাহাতে ভোমার স্বাবীনতা নষ্ট 

হর, এমন সঞ্ধগ্রকার প্রভাব হইতে আপনাকে সাবধানে 

রাখিবে_ উহাকে দারুণ বিপদসঞ্কুল জ্ঞানে প্রাণপণ চেষ্টার উহ! 

দুর হইতে পরিহার করিবে। 
যিনি ইচ্ছাক্রমে নিজ এ্নকে কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন অথবা 

কেন্দ্রগুলি হইতে সরাইক্ব| লইতে রুতকাধ্য হইয়াছেন, তীহারই 

প্রত্যাহার সিদ্ধ হইফ়াছে। প্রত্যাহারের অর্থ, একদিকে আহরণ 

করামনের বহির্গতি রুদ্ধ করিয়। ইন্ট্রিয়গণের অধীনতা হইতে 
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মনকে মুক্ত করিরা ভিতর দিকে আহরণ করা। ইহাতে 
কৃতকাধ্য হইলে, তবেই আমর। বথার্থ চরিত্রবান হইব ঃ এবং 
তখনই আমরা মুক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি বুঝিব ; 
তাহ! ন। করিতে পাবিলে যন্ত্রের সহিত আমাদের গ্রভেদ কি? 

মনকে সংঘম করা কি কঠিন! ইহাকে যে উন্মন্ত বানরের 
সহিত তুলনা করা হইয়াছে, তাহা বড় অসঙ্গত নহে। 
কোন স্থানে এক বানর ছিপ। তাহার মর্কট-ম্বভাঁব-স্থলভ 

চঞ্চলতা ত ছিলই--ঘেন এ ম্বাভাবিক অস্থিরতার কুলাইল ন। 

বলিয়া এক ব্যক্তি উহাকে অনেকটা মদ খাঁওয়াইয়া দিল, 
তাহাতে সে আরও চঞ্চল হইর। উঠিল। তারপর তাহ।কে 

এক বৃশ্চিক দংশন করিল । তোমরা অবগ্তই জন, কাঁহাঁকেও 

বৃশ্চিক দংশন করিলে সে সারা্দিনই চারিদিকে কেবল ছট্ফটু 
করিয়। বেড়ার । সুতরাং এ মত্ত অবস্থায় আবার বৃশ্চিক 

দংশনে বানর বেচার।টির অস্থিরতা অতিমাত্রার বুদ্ধি পাইল। 

পরে যেন তাহার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্তই এক 

ভূত তাহার ভিতরে প্রবেশ করিরা তাহাকে আরও আস্থির 

করিয়। তুলিল। এই অবস্থার বাঁনরটির থে ভয়ানক চঞ্চলত 

আদিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। মনুষ্য-মন 

এ বানরের তুন্য। মন ত স্বভাঁবতঃই নিয়ত চঞ্চল, আবার 
উহ বাঁসনারূপ মদ্দিরাতে মত্ত, ইহাতে উহার অস্থিরতা বুদ্ধি 
হইয়াছে। যখন বাঁদনা আসিয়া মনকে অধিকার করে, তখন 

সুখী লোকদিগকে দেখিলে ঈর্ধযারূপ বৃশ্চিক তাহাকে . দংশন 

করিতে থাকে । পরে আবার যখন অহঙ্কার-রূপ পিশাচ তাহার 

৮৭ 



রাজযোগ 

ভিতরে প্রবেশ করে, তখন দে আপনাকেই বড় বলিয়। বে।ধ 

করে। এই আমাদের মনের অবস্থা! সুতরাং ইহাকে সংযম 
কর] কি কঠিন! 

অতএব মনঃসংঘমের প্রথম সোপান এই যে, কিছুক্ষণের জন্ত 
চুপ করিয়া বসিয়া! থাক ও মনকে নিজের ভাবে চলিতে দাও । 
মন সদা চঞ্চল। উহ] বানরের মত সর্বদ] লীফাইতেছে। মন- 
বানর যত ইচ্ছা লম্ষ-বম্ক করুক ক্ষতি নাই, ধীরভাবে 
অপেক্ষা কর ও মনের গতি লক্ষ্য করিয়া বাও। কথায় বলে, 

জ্ঞানই গ্রকৃত শ্তি_ইহাঁ অতি সত্য কথা । বতক্ষণ না মনের 
ক্রিরাগুলি ল্য করিতে প|রিবে, ততক্ষণ, উহাকে সংযম করিতে 

প|রিবে ন1। উহাকে বথেচ্ছ বিচরণ করিতে দাও। খুব 

ভরাঁনক ভয়ানক বীভত্দ চিন্তা হয়ত তোমার মনে আসিবে 
তোমার মনে এতদূর অনৎ চিন্তা আদিতে পারে, ইহ! ভাবিয়| 
তুমি আশ্চর্য হইরা! যাইবে। কিন্তু দেখিবে, মনের এই সকল 
ক্রীড়। প্রতিদিনই কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে, গ্রতিদ্দিনই মন 
ক্রমশঃ স্থির. হইরা, আদিতে্ছে। প্রথম কয়েক মাস দেখিবে, 
তোমার মনে সহশ্র সহন্র চিন্তা আসিবে, ক্রমশঃ হয়ত উহা কমিয়া 
গিরা শত শত চিন্তায় পরিণত হইবে। আরও কয়েক মান পরে 
উহ! আরও কমির। আঁসিয়) অবশেষে মন সম্পূর্ণরূপে আমাদের 

বশে আসিবে; কিন্ত প্রতিদিনই আমাদিগকে ধেধ্যের সহিত 

অভ্যাস করিতে হইবে। যতক্ষণ এঞ্জিনের ভিতর বাম্প থাকিবে 
ততক্ষণ উহা! চলিবেই চলিবে; * যতদিন বিষয় আমাদের 
সম্মুথে থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে বিষয় দেখিতে হুইবেই 
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হইবে। সুতরাং মানুষ যে এঞ্জিনের মত বন্ত্রমীত্র নহে, তাঁহ। 

প্রমাণ করিতে গেরে তাহ!কে দ্েখাঁইতে হইবে যে, সে কিছুরই 

অধীন নর। এইবপে মনকে সংযম কর! ও উহ্বাকে বিভিন্ন 

ইন্দির-গোলকে সংঘুক্ত হইতে না দেওয়াই প্রত্যাহার । ইহ! 
অভ্যাঁস করিবার উপায় কি? ইহা একদিনে হইবার নহে, 
অনেক দিন ধরিরা ইহার অভ্যাস করিতে হইবে। ধীরভাবে 

সহিষ্তার সহিত ক্রমাগত বন বর্ষ অভ্যাঁপ করিলে তবে ইহাঁতে 

কৃতকাধ্য হওয়া! যায়। 

কিছুকালের জন্য প্রত্যাহার সাধন করিবার পর তৎপরের 

সাধন অর্থাং ধারণ। অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 

প্রত্যাহারের পর ধারণা_ধারণা, অর্থে স্রনকে দেহাভ্যন্তরবর্তী_ 
০ লক 

অথবা বহিদশস্থ_ কেন দেশবিশেষে ধারণা বাঁ, স্থাপন করা । 
মনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধারণা করিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? 

ইহার অর্থ এই, মনকে শরীরের অন্য সকল স্থান হইতে বিশিষ্ট 
করিয়া কোন এক বিশেষ অংশ অনুভব করিবার জন্য বলপূর্ব্বক 

নিষুক্ত রাঁখা। মনে কর, ধেন আমি মনকে হস্তের উপর ধারণ 

করিলাম, শরীরের অন্তান্ত অবন্ব তখন চিন্তার অর্বিষয়ীভূত 

হইয়। পড়িল। যখন চিত্ত অর্থাৎ মনোবৃত্তি কোন নির্দিষ্ট দেশে 

আবদ্ধ হয় তখন উহাকে ধারণী বলে। এই ধারণ! নানাবিধ। 
এই ধারণ অভ্যাসের সময় কিছু কল্পনার সহায়তা লইলে ভাল 
হয়। মনে কর, হদয়মধ্যস্থ এক বিন্দুর উপর মনকে ধারণ! 
করিতে হইবে। ইহা কাধ্যে পরিণত করা বড় কঠিন। অতএব 
সহজ উপায় এই যে, হৃদয়ে একটি পদ্মের চিন্তা কর, উহ 
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ধেন জ্যোতিঃতে পূর্ণ চারিদিকে সেই জ্যোতিঃ-আভ বিকীর্ণ 
হইতেছে, সেই স্থানে মনকে ধারণ কর। অখবা মস্তিদ্ধাভ্যন্তরস্থ 
সহত্্দল কমল অথবা পূর্বোক্ত সুযুয়ার মধ্যস্থ চক্রগুণিকে 

জ্যোতিম্মনরূপে চিন্তা কবিবে। 

যেগীর গ্রতিনি্তই অভ্যাঁন আবশ্তক। তীহাঁকে নিঃসঙ্গ- 

ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে, নানারপ লোকের সঙ্গে 

চিত্ত বিদ্গিপ্ত হইব পড়ে । তাঁহার বেণী কথ! কওয়া উচিত নয়। 

কথ] বেণা কহিলে মন চঞ্চল হইর পড়ে। বেনী কাঁধ্য কর! 

ভাল নয়, কারণ, অধিক কাধ্য করিলে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে; 

সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পর মনঃসংযম করী। বার না। খিনি 
এইরূপ দুঁটসঙ্ক্শাণী হইয়া কথিত নিয়মে চলিতে পারেন, 

ঠিনিই বেশা হইতে পারেন। সংকর্শের এমনি অদ্ভুত শক্তি 
যে, অতি অল্পনাঁত্ সত্কন্ম করিলেও মহাঁফললাভ হম্ব। ইহাতে 

অনিষ্ট কাহারও তইবে না, বরং ইহাতে সকলেরই উপক|র 

হইবে। প্রথম5ঃ, ম্সীয়বীর উত্তেজনা শান্ত হইবে, ননে শান্ত 
ভাব আনির1 দিবে, আর সকল বিষ অতি স্তুম্পষ্টভাবে দেখিবার 

ও বুঝিবার ক্ষমতা আসিবে । মেজাজ ভাল হইবে, খ্বাস্থ্যও 

ক্রমশঃ ভাল হইবে । বোগীর যোগঅভ্যাসরালে যে সকল চিন 

প্রকাশ পায়, শরীরের নুস্থতাই তন্মধ্যে গ্রথম চিহ্ন; স্বরও সুন্দর 

হইবে। সবরের ঘাঁহা কিছু বৈকল্য আছে, সমুদয় চলিয়। বাইবে। 

তাহার অনেক প্রকার চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, তন্মধ্যে এইগুলিই 
প্রথম। বাহারা অত্যন্ত আধক মাঁধনা করেন, তাহাদের আরও 

অন্তান্য লক্ষণ প্রকাশ পার। কখন কথন দূর হইতে যেন 
৯৩ 



প্রত্যাহার ও ধারণা 

ঘণ্টা-ধ্বনির হ্যায় শব শুন| বাইবে_থেন অনেকগুলি ঘণ্ট দূরে 
বাজিতেছে ও সেই সমস্ত শব্ধ একত্রে নিলিঘ়া কর্ণে তৈল- 
ধারাবৎ শব্দগ্রবাহ আসিতেছে! কখন কখন দেখিবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
আলোঁককণী যেন শুন্েে তাসিতেছে ও ক্রমশঃ একটু একটু 
করিয়া! বদ্ধিত হইতেছে । যখন এই সকল লক্ষণ গ্রক।শ পাইবে, 
তখন বুঝিবে তুমি খুব দ্রুত উন্নতির পথে চলিতেছ। বাহার! 

যোগা হইতে ইচ্ছা করেন এনং খুন "অধিক অভ্যাস করেন, 
ভাহাদের গরথমাবস্থায় আহার স্গদ্ধে এবটু বিশেষ দুটি রাখা 
আনগক। ধীহারা খুব নেনী উন্নতি করিতে ইচ্ছ। করেন, 

তীহার। যদি করেক মান কেবল দ্ধ ও অনদি নিরামিষ ভে।জন 

করিঘা জীব্নধারণ কবিতে পারেন, তাহাদের সাধনের পক্ষে 

অনেক ম্থবিধা ভইবে। কিন্তু বাহার অন্তা। দৈনিক কাজের 

সন্দে অল্পম্বলন অভ্যাম করিতে চার, তাহারা বেনী না৷ খাঁইলেই 
5ইল। থাগ্ভের গ্রকার বিচার করিবার তাহাদের প্রে।জন নাই, 

তাহারা যাঁভ। ইচ্ছ। তাহাই খাইতে পাবে। 

ধাহারা অধিক অভ্যাস করিয়! শ্ীপ্র উন্তি করিতে ইচ্ছ 

করেন, তীহাঁদের পক্ষে আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়। 

আবশ্যক । দেহ্যক্্র উত্তরোত্তর যতই সুক্ষ হইতে থাকে, ততই 

তুমি দেখিবে যে, অতি সামান্ত অনিয়মে তোমার সমস্ত শরীরের 

ভিতরে গোলযোগ উপস্থিত করিয়া দিবে। বতদদিন পধ্যন্ত ন| 

মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ হইতেছে, ততদিন একবিন্দু 

আহারের ন্যুনাধিক্যে একেবারে সমুদয় শরীরযন্ত্রকেই অওকৃতিস্থ 

করিয়। তুলিবে। মন সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আসিলে পর যাহ] 
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ইচ্ছা! তাহাই খাইতে গার। তুমি দেখিবে যে, বখন মনকে 

একাগ্র করিতে আরন্ত করিরাছ, তখন একটি সাঁমান্ত পিন 

পড়িলে বোঁধ হইবে যে, যেন তোমার মস্তিষ্কের মধ্য দিয়। বজ 

চলিয়। গেল। ইন্দ্িয়ধন্ত্রগুলি যত ুঙ্ম হয়, অনুভূতিও তত হুঙ্ 

হইতে থাকে; এই সকল অবস্থ(র ভিতর দিয়াই আম।দিগকে 

ক্রমশং অগ্রসর হইতে হইবে। আর যাহারা অধ্যবলারসহকারে 

শেষ পর্যন্ত লাগিয়। থাঁকিতে পারে, তাহারাই রুতকাধ্য হইবে। 
সর্বপ্রকার তর্ক ও যাঁহীতে চিন্তের বিদ্গেপ আইসে, সমুদয় দূরে 
পরিত্যাগ কর। শুক 'ও কুটতর্কপূর্ণ গ্রলাপে কি কল? উহ! 

কেবল মনের সাম্যভাব নষ্ট করিয়া দিয়া উহ!কে চঞ্চল করে 

মাত্র। এ সকল তত্ব উপলব্ধি করিবার জিনিস। কথায় কি 
তাঁ। হইবে? অতএব সর্বগ্রকার বুথ বাক্য ত্যাগ কর। 
ধাহার। প্রত্যক্ষান্ভব করিস! লিখিয়াছেন, কেবল তাহাদের লিখিত 

গ্রন্থাবলী পাঠ কর। 

শুক্তির ন্যায় হও। ভারতবর্ষে একটি শ্ুন্দর কিংবদন্তী 
প্রচলিত আছে, তাহা এই-আকাশে স্বাতীনক্ষত্র তুঙ্গস্থ থাকিতে 

যদি বৃষ্টি হয়, আঁর এ বৃষ্টিগলের বদি এক বিন্দু কোন শুক্তির 

উপর পড়ে, তাহা হইলে তাহা একটি মুক্তারূপে পরিণত হয়। 

শুক্তিগণ ইহ! অবগত আছে; সুতরাং এ নক্ষত্র আকাশে উঠিলে 
তাহারা জলের উপর আসিয়া এঁ সময়কার একবিন্দু অমূল্য 
বুষ্টিকণার জন্য অপেক্ষা করে। যেই একবিন্দু বৃষ্টি উহার উপর 
গড়ে, অমনি সে এ জলকণাটিকে আপনার ভিতরে লইয়] 
খোলাটি বন্ধ করিয়া একেবারে সমুদ্রের নীচে চলিয়। বায় ও 
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তথায় গিয়া অতীব সহিষ্ঠতাসহকারে উহ]! হইতে যুক্ত। প্রস্তত 

করিবার জন্ত যত্ববান হয়। আমাদেরও এ শুক্তির ভ্ায় হইতে 

হইবে। প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে বুঝিতে হইবে, পরিশেষে 
বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি একেবারে পরিহার করিরা, সর্বপ্রকার 
বিক্ষেপের কারণ হইতে দূরে খাঁকিয়। আমাদের অন্তনিহিত সত্য- 
তত্বকে বিকাশ করিবার জন্ত যত্ববান হইতে হ্ইনে। একটি 

ভাবকে নৃতন বলিষ। গ্রহণ করিয়। সেটির নৃতনত্ব চলিয়া গেলে 
পুনরায় আর একটি নৃতন ভাব আশ্রন করা, এইরূপ বারংবার 
করিলে আমাদের সমুদয় শক্তি নানাদিকে নগর হইয়া ঘার। 

সাধন করিবার সময় এইরূপ নৃতনভাব-প্রিরতারূপ বিপদ অইসে। 
একটি ভাব গ্রহণ কর, সেটি লইয়াই থাঁক। উহাঁর শেষ পর্যন্ত 

(দথ। উহার শেষ না দেখিয়। ছ।ড়িও না। ঘিনি একটা তাৰ 

লইরা মাতিয়া থাঁকিতে পারেন, তাহারই হ্বদয়ে সত্য-তত্বের 

উন্মেষ হর। আর বাহারা এখানকার একটু ওখানকার একটু 
এইরূপ অম্ান্ব।দনব সকল বিষয়ে একটু একটু দেখে, তাহারা 

কখনই কোন বস্ত্র লাভ করিতে পাঁরে নাঁ। কিছুক্ষণের জন্য 

তাহাদের শ্নারু একটু উত্তেজিত হইব তাহাদের একরপ আনন্দ 
হইতে পাঁরে বটে, কিন্তু উহাতে আর কিছু ফল হয না। 

তাহারা চিরকাল প্রকৃতির দাঁস হইয়া) থাকিবে, কখনই অতীন্দ্রিয় 

রাঁজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে না। পু 

ধাহারা। যথার্থই যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের এইরূপ 

প্রত্যেক জিনিস একটু একটু করিয়া! ঠোকরান ভাব একেবারে 

পরিত্াণাগ করিতে হইবে। একটি ভাব লই ক্রমাগত তাহাই 
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চিন্ত। করিতে থাঁক। শয়নে শ্বপনে সর্বদাই উহা লইবাই 

থাক। তোমার মন্তিক্ষ, শ্নীয়ু, শরীরের সর্ববাঙ্গই এই চিন্তীয় পূর্ণ 
থাকুক। অন্ত সমুৰয় চিন্তা পরিত্যাগ কর। ইভ|ই পিদ্ধ হইবার 
উপায়; আর কেবল এই উপয়েই বড় বড় ধর্মবীরের উদুব 

হইযাঁছে। বাকী আর সকলেই কেব্ল বাঁক্যব্যয়ুণীল দ্ধ মাত্র। 
যদি আমরা নিজেরা কৃতার্থ হইতে ও অপরকে উদ্ধার করিতে 

ইচ্ছা! করি, তাহা হইলে আমাদিগকে শুপু কথা! ছাড়িয়া আরও 
ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহ| কার্যে পরিণত করিবার 

প্রথম সোপান এই যে, মনকে কোনমতে চঞ্চল করিবে না; 
আর যাহাদের সঙ্গে কথা কহিলে মনের চঞ্চলহা আসে, তাহাদের 

সঙ্গ করিবে না। তোমর। সকলেই জান যে, তোমাদের 

গ্রত্যেকেরই স্থানবিশেষ, ব্যক্তিবিশেষ ও খাঁগ্ঘবিশেষের প্রতি 

থেন একট। বিরক্তির ভাব আঁছে। এগুলিকে পরিত্যাগ করিবে। 
আর যাহারা সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভের অভিলাধী, তাহাদিগকে 

সং অপৎ সর্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। খুব দুটভাবে 
সাধন কর। মর, বচ, কিছুই গ্রাহা করিও না । মমগ্ত্রের সাধন 

কিংবা শরীর-পাতন।' ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সাঁধন- 

সাগরে ডুবিষা। যাইতে হইবে। নিভীঁক হই এইরূপে দিবারাত্র 
সাধন করিলে ছর মাপের মধ্যেই তুমি একজন সিদ্ধ যোগী হইতে 
প|রিবে। কিন্ত আর যাহার। অন্ম্বল্প সাধনা করে, সব বিষয়েই 
একটু আঁধটু দেখে, তাঁহারা কখনই বড় কিছু উন্নতি করিতে. 
পারে না| কেবল উপদেশ শুনিলে কোন ফনলাভ হয় না। 

বাগারা তমোগুণে পূর্ণ, অঙ্জান ও অলপ, থাহাঁদের মন কোন 
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একটা! জিনিসের উপর স্থির হইয়া বসে নী, বাহাঁরা কেবল 
পরকট্ুথানি আমোদের অছ্বেমণ করে, তাহাদের পঙ্দে ধর্ম ও দর্শন 

কেবল ক্ষণিক আমোদের জন্ট ; সেই আমোদটুকু তাহারা পাইয়াও 

থাঁকে। ইহারা সাধনে অধ্যনসাঁরহীন। তাহার। ধর্মকথ। শুনিয়| 

মান করে, বাঃ, এ ত বেশ; তাঁর পর বাড়ীতে গিয়। সব ভূলিনা 

যায়। সিদ্ধ হইতে হইলে প্রব্ল অধ্যবস|র, মনের অনীম বল 

আবশ্তক। অধ্যবসাঁরশীল সাধক বলেন, আমি গণ যে সমুদ্র পান 
করিব। আমার ইচ্ছ।ণানে পর্বত চর্ণ হই] ঘাইবে।” এইরূপ 

তেজঃ, এইরূপ মক্ষল্প আাশ্রর করিয়া খুব দৃটভাবে সাধন কর। 
নিশ্চয়ই সেই পরমপদ লাভ হইনে | 
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ধ্যান ও সমাধি 
এতক্ষণে আমরা রাঁজযোগের অন্তরঙ্গ সাঁধনগুলি ব্যতীত 

অবশিষ্ট সমুদ্র অঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শেষ করিয়াছি । এ 

অন্তরঙ্গ সাধনগুলির লক্ষ্য--একাগ্রতা লাঁভ। এই একাগ্রতী- 

শক্তি-লাভই রাজবোগের চরম লক্ষ্য। আমরা দেখিতে পাই, 
মনুষ্যঙজাতির যত কিছু জ্ঞান, বাহাদিগকে বিচারজাত জ্ঞান 
বলে, সে সকলই আহংবুদ্ধির অধীন। অমি এই টেবিলটিকে 

জানিতেছি, আমি তোমার অস্তিত্বের বিষয় , জানিচেছি, এইরূপে 
আমি অন্তান্ত বস্তও জানিতেছি। আর এই অহংজ্ঞনবশতঃ 

আমি বুঝিতে পারিতেহি, তুমি এখানে, টেবিলটি এখানে, আর 
অন্তান্ত যে সকল বস্তু দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি বা 

গুনিতেছি, -তাহারাঁও এখানে রহিয়াছে। ইহ! ত গেল 

একদিকের কথা । আবার আর একদিকে ইহাঁও দেখিতে 
পাইতেছি বে, আমার সত্তা বলিতে যাঁত বুঝায়, তাহার 

অনেকটাই আমি অন্তরভব করিতে পারি ন|। শরীরাভ্যন্তরদ্থ 

সমুদয় যন্ত্র, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি কাহারও জ্ঞানের 

বিষয় নহে। 

ঘখন আমি আহার করি, তখন তাহ! ভ্ঞানপূর্বক করি, কিন্ত 
যখন আমি উহার সারভাগ ভিতরে গ্রহণ করি, তখন আঁমি 
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উহ]! অজ্জাতসারে করি] থাঁকি। যখন উহ রক্ত-রূপে পরিণত 

হয়, তখনও উহা আমার অঙ্ঞাতনারেই হইয়া থাকে । আবার 
বখন এ রক্ত হইতে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গঠিত হয়, তখনও 

উহ] আমার অজ্ঞাতপারেই হইয়। থাঁকে। কিন্ত এই সমুদয় 

ব্যাপারগুলি আমার দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে । এই শরীরের 

মধ্যে ত মার বিশটি লোক বদির নাই বে এ কার্ধ্যগুলি 

করিতেছে । কিন্ত কি করিয়৷ জানিলাম যে, আমিই এগুলি 

করিতেছি, অপর কেহ করিতেছে না? এ ব্যির়ে ত অনায়|সেই 

আপত্তি হইতে পাঁরে যে, আহাঁর করার সঙ্গেই আম|র সম্পর্ক? 

থা পরিপাক করা ও হাহা হইতে শরীর গঠন কর] আমার 

জন্য আর একজন করিয়া দিতেছে । একথা কথাই নহে; কারণ 

ইহা প্রমাণিত হইতে পাবে যে, 'এখন বে সকল কাধ্য আমাদের 

অজ্ঞাতসারে হইতেছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই আবার সাধন- 

বলে অ]মাদের জ্ঞাতসারে সাধিত হইতে পারে। আমাদের 

হৃদয়যন্্রেরে কাধ্য আপনিই চলিতেছে বলিয়া বোধ হয, 

আমর কেহই উহাকে ইচ্ছামত চালাইতে পারি না, উহা নিজের 

খেয়ালে নিজে চলিতেছে । কিন্তু এ জদয়েব কাধ্যও অভ্যাসবলে 

এমন ইচ্ছাধীন কর! বাইতে পারে যে, ইচ্ছামত্রে উহ] শীপ্ৰ 

বা ধীরে চলিবে, অথবা প্রায় বন্ধ হইম্বা যাইবে । আমাদের 

শরীরের প্রা সমুদঘম অংশই আমদের বশে আন। যাইতে পারে। 

ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে? বুঝা বাঁইতেছে বে, এক্ষণে যে 

সকল কাধ্যি আমদের অজ্ঞাতদারে ইইতেছে, তাহাঁও আমরা 
করিতেছি; তবে অজ্ঞাতপারে করিতেছি, এইমাত্র । অতএব 
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দেখা গেল, মমুষ্যমন ছুই অবস্থার থাকিয়া কাঁধ্য করিতে পারে। 

গ্রথম অবস্থাকে জ্ঞানভূমি বল বইতে পারে। যে সকল কার্ধ্য 

করিবার সময় সঙ্গে সঙ্দে আমি করিতেছি, এই জ্ঞান সদাই 

নিগ্ঘমান থাকে, সেই নকল কাঁধ্য জ্ঞানভূনি হইতে সাধিত হয়, 
বলা থায়। আর একটি ভূমির নাঁম অজ্ঞনভূমি বলা যাইতে 
প.রে। যে সকল কাধ্য জ্ঞানের নিগ্নভূমি ভইতে সাধিত হয, 

যাহাতে আমি? জ্ঞান থাকে না, তাভাকে অজ্ঞানভমি ব্ল। 

যাইতে পাবে। 

আমাদের কাধ্যকল।পের মধ্যে যাহাতে *মহখ মিশ্রিত 

আছে, তাহাকে জানপূর্ঘক ক্রি, আর যাহাতে আঅহংএব 
সংশ্রব নাই তাঁহীকে অজ্ঞনপূর্ব্বক ক্রিপ্না বলা যাণ। নিপ্নজাতীয় 
জন্াত এই ঙ্জানপূর্রবক কাধ্য গুলিকে সভজ্ঞাতজ্ঞ।ন (17317100) 

বলে। তদপেক্ষী উচ্চতর জীবে ও সর্বাপেক্ষা উচ্চতম জীন 

মল্ষ্যে এই দ্িতীর প্রকার কাধ্য অর্থা২ যাহাতে অহংএর 

ভাঁব থাকে, তাহাই অধিক দেখ। যাঁণ-উহাকেই জ্ঞানপূর্ব্রক 
ক্রিয়া বলে। 

কিন্ধ এই দুইটি বলিলেই যে সকল ভূমির কথা৷ বলা হইল, 
তাহা নহে। মন এই দুইটি হইতেও উচ্চতর ভূমিতে বি5রণ 

করিতে 'পাঁরে। মন জ্ঞানের অতীত অবস্থার যাইতে পারে। 

বেমন অজ্ঞানভূমি হইতে নে কাধ্য হর, তাহা জ্ঞ/নের নিয়ভূমির 
কাধ্য, তদ্রপ জ্ঞানাতীত ভূমি হইতেও কার্য হইরা থাকে। 
উহ্বীতে কোনরূপ “অহংএর কাধ্য হয় ,না। এই অহংজ্ঞানের 

কাঁধ্য কেবল মধ্য অবস্থায় হইয়া গাঁকে। যখন মন এই অহং- 
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জ্ঞানরূপ রেখার উর্ধে বাঁ নিম্নে বিচরণ করে তখন কোনরূপ 

অহংজ্ঞ।ন থাঁকে না, কিন্ত তখনও মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে। 

বখন মন এই জ্ঞানভূমির অতীত গ্রদেশে গমন করে তখন 

তাহ।কে সমাধি, পূর্ণ ঠৈতন্ত-ভূনি বা জ্ঞনাতীত ভূমি বলে। 
এই সমাধি জ্ঞানেরও পরপারে অবস্থিত। এক্ষণে আমরা কেমন 

করিয়া ভাঁনিব ঘে, মানুষ সনাঁধিমবস্থা্ জ্ঞানভূমির নিযস্তরে 

গমন করে কি-ন।- একেবারে হীনদশীপন হইন পড়ে কিন? 

এই উভ্তন্ন অবস্থার কাধ্যই ত অহংদ্ানধুন্স। ইহার উত্তর এই, 

কে জ্ঞানভূমির নিশ্নদেশে আর কেই বা উদ্দেশে গনন করিল, 

তাহা ফল দেখিয়াই নিণাত হইতে পাঁরে। বখন কেহ গভীর 

নিদ্রায় মগ্র হয়, সে তথন গ্জানের নিয়ভূমিঠে চলিঙ্কা যার । সে 
অক্গাতপারে তখনও শরীরের সমুদর ক্রিরা, শ্বাস-গ্রশ্বীপ১ এমন 

কি শরীর-সঞ্চালন-ক্রির। পধ্যন্ত করি! থাকে; তাহ।র এই সকল 

কাঁধ্যে অহংভাবের কে।ন সংএব থাকে না; তখন সে অঙ্ঞানে 

আচ্ছন্ম থাকে ; নিদ্ব। হইতে বখন উখিত হয়, তখন সে যে মানুষ 

ছিল, তাহ। হইতে কোন অংশে আহার বৈলক্ষণ্য হর না। আহার 

নিদ্রা বাইবার পূর্ব্বে তাহার যে জ্ঞানসম্ট ছিল, নিদ্রাভঙ্গের 

পরও ঠিক তাহাই থাকে, উহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হর ন। তাহার 

হরে কোন নূতন তত্বালৌক প্রকাশিত হয় না। কিন্ক বখন 

মান্য সমাধিস্থ হয়, সমাধিস্থ হইবার পূর্বে সে যদি মহামূর্খ, অজান 

থাঁকে, সমাধিভঙ্গের পর সে মহাজ্ঞানী হইস্। উঠিয়া! আপে। 

এক্ষণে বুঝিঘু। দেখ, এই বিভিন্নতার কারণ কি? এক অবস্থা 

হইতে মানুষ যেমন গিয়।ছিল, সেইরূপই ফিরিয়া আদিল ; আর 
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এক অবস্থা হইতে ফিরির। নাঁনুষ জ্ঞানালোক গ্রাপ্ত হইল--এক 

মহ!সাঁধু দিদ্ধপুরুষরূপে পরিণত হইল, তীহার স্বভাঁৰ একেবারে 

সম্পূর্ণ পরিব্ভিত ইইন্না গেল, তীহার জীবন একেবারে অন্ত 

আকার ধারণ করিল । এই ত ছুই অবস্থার বিভিন্ন ফল। এক্ষণে 

কথা হইতেছে, ফন ভিন্ন ভিন্ন হইলে কারণও অবশ্ত ভিন্ন ভিন্ন 

হইবে। আর সমাধি অবস্থা হইতে লন্ধ এই জ্ঞান/লৌক যখন 
অজ্ঞান-অবস্থা হইতে ফিরিবার পরের অবস্থা বা সাধারণ 

জ্ঞান1বস্থর ঘুক্তিবিচারলন্ধ জ্ঞান হইতে অনেক উচ্চতর জ্ঞান, 

তখন উহা অবশ্তই জ্ঞানাতীত ভূমি হঈতে আসিতেছে । সমাঁধিকে 

সেইজন্যই জ্ঞানাতীত ভূমি নাঁমে অভিহিত করিরাছি। 
সমাধি বলিলে সংক্ষেপে ইহাই বুঝার। আগাদের জীবনে 

এই সমাধির কাধ্যকারিতা কোথার ? সমাধির বিশেষ কাধ্য- 

কারিত।' আছে। আমব জ্ঞাঁতসারে বে সকল কন্ম করিয়া থাকি, 

বাহাকে বিচ|রের অধিকারভূমি বলা বায়, তাহ! অতিশর 

সীমাবন্ধ। মাঁনব-যুক্তি একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যেই কেবল ভ্রমণ 

করিতে পারে। উহ! তাহার বাহিরে আর বাইঠে পারে না। 

আমরা কতই উহাঁর বাহিরে যাইতে চেষ্টা করি, ততই এর চেষ্টা 

বেন অনস্তব বলিয়া বোধ হর। তাহা হইলেও মনুষ্য বাহ 

অতিশর মুল্যবান বলিম্ন। আদর করে, তাহা এ যুক্কিরাজ্যের 

বাহিরেই অবস্থিত। অবিনাণী আত্মা আছে কি-না, ঈশ্বর 
আছেন কি-না, এই সমুদয় জগতের নিয়ন্তা পরমজ্ঞান-ন্বরূপ 

কেহ আছেন কি-না-এ সকল তত্ব নির্ণয় করিতে যুক্তি অপারগ। 

যুক্তি এই সকল প্রশ্নের উত্তর দাঁনে অসমর্থ । ঘুক্তি কি বলে? 
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মুক্তি বলে, “আমি অন্জেয়বাদী, আমি কোন বিষয়ে হ-ও বলিতে 

পাঁরি না, না-ও বলিতে পারি না” । কিন্তু এই গ্রশ্নগুলির মীমাংসা 
আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়ে।জনীয়। এই গ্রশ্নগুলির বথাবথ 

উত্তর করিতে ন1 পাঁরিলে মানবজীবন অসম্ভব হুইয়া পড়ে। এই 

ুক্তিরূপ বৃত্তের বহিদ্দেশ হইতে লব্ধ সাধনাঁসমূহই আমাদের 
সমুদয় নৈতিক মত, সমুদয় নৈতিক ভাব, এমন কি, মন্তুযা- 

স্বভাবে বাহ কিছু মহৎ ও সুন্দর ভাব আছে, তৎ-সমুদয়েরই 

ভিত্তি। অতএব এই সকল প্রশ্থের লুমীমাংসা না হইলে মানবের 

জীবনধাঁরণই অসম্তব হইয়। পড়ে। বদি মনুষ্যীবন সাগান্ত পাঁচ 

মিনিটের গ্রিনিস হর, আর বদি জগৎ কেবল কতকগুলি পরমাণুর 

আকম্মিক সশ্মিলনসাত্র হয়, তাহা হইলে অপরের উপকার আমি 
কেন করিব? দর) ভ্যায়পরতা অথব। সহানুভূতি জগতে 

গাঁকিবার আঁবশ্তক কি? তাহা হইলে আমাদের ইহাই একমাত্র 

কর্তব্য হইরা পড়ে যে, যাহার যাঁহা ইচ্ছা, সে তাহাই করুক, 
নিজের সুখের জন্য সকলেই ব্যস্ত হউক। বদি আমাদের 

ভবিষ্যতে অস্তিত্বের আশাই নাঁ থাকে, তবে আমি আমার 

ভ্রাতার গলা না৷ কাটির! তাহাকে ভাঁলবাঁসপিব কেন? যদ্দি 

সমুদ্র জগতের অতীত সত্ত। কিছু না থাকে, বদি মুক্তির আশাই 
না থাকে, বদি কতকগুলি কঠোর, অভেছ্, জড় নিয়মই সর্বস্ব 

হয়, তবে যাহাতে আমর। ইহলোকে সুখী হইতে পারি, তাহাই 
আমাদের কর্তব্য হইয়া পড়ে। আজকাল অনেকের মতে, 

নীতির ভিত্তি হিতবাদ (70011) অর্থাৎ যাহাতে অধিকাংশ 

লোকের অধিক পরিমাণে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে পারে, তাহাই 
১৩১ 



রাজযোগ 

নীতির ভিত্তি। ইহাদিগকে জিজ্ঞাস করি, আমরা এই ভিত্তির 
উপর দণ্ডায়মান হইরা নীতি পাপন করিব, তাহার হেতু কি? 
বদি আমার উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কেন না আমি 

অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট সাধন করিব? হিতবাদিগণ 

( 0011911909 ) এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? কোন্টি ভাল 
কোন্টি মন্দ তাহ! তুমি কি করিয়া জানিবে? আমি আমার 
স্থখ-বাননার দ্বারা পরিচালিত হইয়। উহার তৃপ্রিবীধন করিলাম, 

উহ আঁমার স্বভাব, আমি উহা অপেক্ষা অধিক কিছু জানি না। 

আমার ব।সন। রহিয়ছে, আমি উহার তৃথ্রিসাধন করিব, 

তোমার উহাতে আপৰ্ডি করিবার কি অধিকার আছে? মনুস্য- 

জীবনের এই সকল মহৎ সত্য, যথা নীতি, আত্মার অমরন্ত, 

ঈশ্বর, প্রেম ও সহাম্ভূতি, সাধুত্ব ও সর্বাপেক্ষী মহাঁসত্য দে 
নিঃ্বার্থপরতা, এই নকল ভাব আঁমাঁদের কোথা হইতে আদিল? 

সমুদয় শীতি-শ্, মানুষের সমুদয় কাধ্য, মানুষের সমুদয় 

চিত্তবৃন্তি এই নিস্বার্থপরতীরপ একমাত্র ভাবের (ভিত্তির) 
উপর স্থাপিত, ন|নবজীবনের সমু ভাব, এই নি:ন্বার্থপরতারূপ 

একমাত্র কথার ভিতর সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। আমি 
কেন স্বার্থশূন্ত হইব? নিঃশ্বার্থপর হইবার প্রয়োজনীয়তা কি? 
আর কি শক্তিবলেই বা আমি নিঃন্বার্থ হইব? ভূমি বলিয় 
থাক, “আমি যুক্তিবাদী, আমি হিতবাদী”; কিন্তু তুমি যদি 
আমাঁকে “জগতের হিতসাঁধন করিতে কেন বাইবে, তথ্িষয়ে যুক্তি 
দেখাইতে না পার, তাহা! হইলে তোমাকে আমি অযৌক্তিক 
আথ্য। প্রদান করিব। আমি যে নিঃম্বার্থপর হইব,' তাহার 
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করণ দেখ।ও 7 কেন আমি বুদ্ধিহীন পশুর আচরণ করিব না? 

অবশ্য নিংস্বার্থপরত। কবিত্ব হিসাবে অতি স্থন্দর হইতে পারে, 

কিন্ কবিত্ব ত ঘুক্তি নহে। আমাকে ঘুক্তি দেখা; কেন আদি 

নিঃশ্বার্পর হইব, কেন আমি সাধু হইন? অমুক এই কথা 
বলেন, অতএব এইরূপ কর- এইরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের 
কথ। আমি মানি না। "আমি থে নিঃক্ার্পর হইব, ইহাতে 

চন ভিত কোথায়? স্বার্থপর হইলেই আমার হিত হয়-- 

হত” অর্থে ব্দি “অধিক পারিম।ণে সুখ বুঝার । আমি অপরকে 

প্রতারণা করিষ। ও অপরের সর্বন্থ হরণ করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক 

পথ ল[ভ করিতে পারি। হিভবাঁদ্িগণ ইহার কি উত্তর দিবেন? 

তাহারা ইহার কিছুই উত্তর দিতে পারেন না। ইহার প্রকৃত 

উত্তর এই যে, এই পরিদৃগ্তনান জগৎ একটি অনন্ত সমুদ্রের ক্ষুর 
খুদ--একটি অনন্ত শ্রঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। বাহার! 

জগতে নিংন্বার্পরতা প্রচার করিনাছিলেন ও মনুষ্য-জাতিকে 

উশ্ভা। শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারা এ তত্ব কোথায় পাইলেন? 

আমর) জানি, ইহা৷ সহজাতভ্ঞানলভ্য নহে । পশুগণ, যাহার! 

এই সহ্জাত-জ্ঞানসম্পন্ন, তাহারা ত ইহা জানে না, বিচার- 

বৃদ্ধিতেও ইহা পাঁওয়। যায় না, এই সকল তত্বের কিছুমাত্র 
জানা যায় না। তবে এ সকল তত্ব তাহারা কোথা হইন্ে 

পাইলেন? 

ইতিহাঁসপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের সমুদয় ধর্ম 

শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারকই, “আমরা জগতের অতীত প্রদেশ হইতে 

এই সকল সত্য লাভ করিয়াছি” বলিষ্বা গিয়াছেন। তাহার। 
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' অনেকেই এই সত্য ঠিক কোথা হইতে পাইলেন, তথিষয়ে 

অনভিজ্ঞ ছিলেন। কেহ হয় ত বলিলেন, “এক ্বর্গীয় দূত পক্ষতুক্ত 
মন্ষ্যাকারে আমার নিকট আপিয়া আমাকে বলিলেন, “ওহে 

মানব, শুন, আমি স্বর্গ হইতে এই সুসমাচার আনয়ন করিয়াছি, 
গ্রহণ কর”?।” আর একজন বলিলেন, “তেজঃ-পুপ্নকায় এক 

দেবতা আমার সম্মথে আবিভূতি হইয্না আমাকে উপদেশ 

দিলেন।” 'মাব একজন বলিলেন, “আমি স্বপ্নে আমাব পিতৃ- 
পুরুষগণকে দেখিতে পাইলাঁম, তাভারা আমাকে এই সকল 
তত্ব উপদেশ দিলেন” ইহার আঁতিরিক্ত তিনি আর কিছুই 
বলিতে পারেন না। এইরূপে বিভিন্ন উপায়ে তত্বলাভের কথা 

বলিলেও ইহারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, ঘুক্কিতর্কের দরা 

তাহারা এই জ্ঞান লাভ করেন নাঁই, উহার অঠাত-প্রদেশ হইতে 

তাহ।রা উহ লাঁভ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বোগশাঞ্জের মত 

কি? ইহার মতে_তীহার। বে বলেন, বুক্তিবিচারের অতীত- 
প্রদেশ হইতে তাহারা এ জ্ঞান লাঁভ করিরাছেন, ইহা ঠিক কথা; 
কিন্তু তাহাদের নিজের ভিতর হইতেই এ জ্ঞান তাহাদের 
নিকট আসিয়াছে। 

বোগীরা৷ বলেন, এই মনেরই এমন এক উচ্চাবন্থা আছে, যাহ 
বিচার-বুক্তির অধিকারের অতীত বা জ্ঞানাতীত-ভূমি। এ 
উচ্চাবস্থার গৌছিলেই মানব তর্কের অগণ্য জ্ঞান লাভ করে। 
সেই ব্যক্তিরই অমুদয় বিষয়জ্ঞানের অতীত পরমার্থজ্ঞান বা 
অতীন্্রিরজ্ঞান লাভ হয়। এইব্ধপ পরমাথজ্ঞীন-_বিচারের অতীত 
গানে জ্ঞানে তর্কঘুক্তি চলে না,--যাঁহাতে লোকে সাধারণ 
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মানবীয় জ্ঞান অতিক্রম করিতে পারে, তাহা কখন কখন: 

লোকের দেবাৎ লাভ হইতে পারে; সে ব্যক্তি অতীন্দরিয়জ্ঞান- 

লাভের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে 

তাহার এ জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক হন না। কে ঘেন তাহাকে শর 
জ্ঞানরাঁজ্যে ঠেলিয়া। ফেলিয়। দের । আর এরূপ হঠাৎ অতীন্দিয্- 

জ্ঞানলাভ হইলে সে সাধারণতঃ মনে করে যে, এ জ্ঞান বহিঃ- 

প্রদেশ হইতে আসিতেছে । ইহা হইতে বেশ বুঝ। যাঁর বে, 

এই পাঁরমাথিক জ্ঞান সকল দেশেই প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও 

কোন দেশে দেবদূত হইতে, কোন দেশে দেশবিশেষ হইতে, 

আবার কোথাও ব1 সাক্ষাৎ ভগবান হইতে প্রাপ্ত বলিয়। শুনা 

বায় কেন? ইহার অর্থ কি? ইঠার অর্থ এই যে, মন নিজ 

ঞকৃতিবশে নিজ অভ্যন্তর হইতেই শ্রী জ্ঞান লাভ করিয়াছে। 

কিন্থ ধাহ।র1। উহ লাঁভ করিরাছেন, তাহার। নিজ নিজ শিক্ষা ও 

বিশ্বাস অনুসারে এ জ্ঞান কিরূপে লাভ হইল, তাঁহার বর্ণন! 

করিকাছেন। প্রকৃত কথ|। এই যে, ইহারা সকলেই এ জ্ঞানাতীত 

অবস্থার হঠাৎ আপিয়। পড়িয়াঁছেন। 

যোগীরা। বলেন, এই জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ আিয়। পড়ার 

এক ঘোর বিপদাশঞ্কা আছে । নেক স্থলেই মস্তিফ একেবারে 

নষ্ট হইবার সন্তাবন।। আরও দ্েখিবে, যে সব ব্যক্তি হঠাৎ 

এই অতীন্দিয়জ্ঞান ল।ভ করিয়াছেন অথচ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ব 

বুঝেন নাই, তাঁহার] যত বড়ই হউন ন। কেন, তাহার সাধারণতঃ 

অন্ধকারে হাতড়াইয়াছেন এবং তাহাদের সেই জ্ঞানের সহিত 

কিছু না কিছু কিন্ুতকিমাকাঁর কুসংস্কার মিশ্রিত আছেই আছে। 
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' তাহারা অনেক আজগুবি খেয়াল দেখিয়াছেন ও উহার "প্রশ্রয় 

দির গিয়।ছেন। 

যাহা হউক, আমরা। অনেক মহাঁপুরুষের জীবনচরিত আলোচন। 

করিয়। দেখিতে পাই যে, সমাধি লাঁত করিতে পূর্নেক্তন্ূপ 

বিপদের আশঙ্ক। আছে । কিন্ত তাহারা সকলেই নে এ অনুস্থ। 

লাভ করিরাছিপেন, ভদ্িষয়ে কোন সন্েঠ নাই। তাহারা থে 

কোনরূপে হউক, এ জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন £ 

তবে আমর। দেখিতে পাই, যখন কোন মহ্কাঁপুকষ কেলল ভাঁবের 

দারা পরিচাপিত হইম্মছেন, কেবল ভাবোচ্ছুসবশে এই অবস্থ/র 

উপনীত হইয়াছেন, তিনি কিছু সত্য লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 
তৎলঙ্গে কুসংস্কার গেড়ামি এ সকলও তীহাতে আসিয়াছে। 

তাহার শিক্ষার ভিতরে যে উত্কৃ্ট অংশ, তদ্দরা বেমন জগতের 

উপকার হইছে, এ সকল কুসংস্কারাদির দ্বারা তেনি ক্ষতিও 

হইছে । মনুষ্জীবন নানাপ্রকার বিপরীতভাবে আক্রান্ত 

বলির। অসামঞ্তস্তপূর্ণ ;ঃ এই অসামঞ্জন্তের ভিতর কিছু সীমগ্তীস্ত 
ও সত্যলাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে তর্কঘুক্তির অতীত 

গ্রাদেশে যাইতে হইবে । কিন্তু উহ]! ধীরে বীরে করিতে হইবে; 

নিরমিত সাধনাদ্বারা ঠিক বৈজ্ঞানিক উপানে উহাতে পৌছিতে 

হইবে, আর সমুদয় কুসংস্কার আমাদিগকে ত্যাগ করিতে 

হইবে। অন্ত কোন বিজ্ঞান-শিক্ষার সময় আমরা যেরূপ করিয়। 

থ|কি, ইহাতেও ঠিক সেই ধারার অনুসরণ এবং যুক্তি- 
বিচারকেই আমাদের ভিভ্তিষ্ববূপ করিতে হইবে। তর্কযুক্তি 
আ।মাদিগকে ঘতদুর লইয়! বাইতে পারে, ভতদূর যাইতে হইবে। 
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ততৎপরে যখন আর তর্কবুক্তি চলিবে না, তখন উহাই সেই 

সর্বোচ্চ অবন্থ|! লাভের পথ আমাদিগকে দেখাইয়। দিবে । অতএব 

ঘথন কেহ নিজেকে প্রত্যািষ্ট বলির। দাবি করে অথচ ঘুক্তিবিরুদ্ধ 
যা-তা বলিতে থাকে, তাহার কথা শুনিও না। কেন? কারণ, 

যেতিন অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, বথা--পশুপক্ষীতে দুষ্ট 
সহজাত জ্ঞান, বিচারপূর্বক জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা, উহার 

একই মনের অবস্থাবিশেষ। একজন লোকের তিনটি মন থাকিতে 

পারে না, সেই এক মনই অপরভাবে পরিণত হম়। সহজাত- 

জ্ঞান বিচারপুর্ধক জ্ঞানে ও বিচাঁরপূর্বক-জ্ঞান জ্ঞানাতীত 

অনস্থার পরিণত হয় ; সুতরাং এই কয়েক অবস্থার মধ্যে এক 

অবস্থী' অপর অবস্থার বিরোধী নহে। অতএব বখন কাহারও 

নিকট অসপ্বদ্ধ গ্রলাপতুল্য এবং ঘুক্তি ও সহজজ্ঞানবিরুদ্ধ কথাবার্ত 
শুনিতে পাও, তখন নিশীক অন্তরে উহ! প্রত্যাখ্যান করিও ; 

কারণ, প্ররূত প্রত্যাদেশ বিচারজনিত জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার 

পূর্ণতা মাত্র সাধন করে। পূর্বতন মহাপুরুষগণ বেমন বলিয়াছেন, 
“মামর। বিনাশ করিতে আমি নাই, সম্পূর্ণ করিতে আপিয়াছি*__ 

এইরূপ প্রত্যাদেশও বিচার-জনিত জ্ঞানের-পূর্ণতাসাধক | বিচাঁর- 

জনিত জ্ঞানের সহিত উহার সম্পূর্ণ সমঘ্ব্ন আছে, আর যখনই 
উহ যুক্তির বিরোধী হইবে, তখনই জানিবে, উহা! যথার্থ 
প্রত্যাদেশ নহে। 

ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাধি-অবস্থ। লাভের জন্যই পুর্বব- 

কথিত সমুদয় যোগাঙ্গগুলি উপদিষ্ট হইঘ়্াছে। আরও এটি বুঝা 

বিশেষ আবশ্যক যে, এই অতীক্দর্িয্ জ্ঞানলাভের শক্তি প্রাচীন 
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মহাপুরুষগণের ন্যায় প্রত্যেক মন্ুষ্যের ম্বভাবসিদ্ধ। তীহারা 
আমাদিগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ গ্রক্কতির জীববিশেষ ছিলেন না, 
তাহার। তোমার আদাঁর মতই মানুষ ছিলেন। অব্য তাহার। 

খুব উচ্চাঙ্গের যোগী ছিলেন এবং পূর্বোক্ত জ্ঞানাতীত অবস্থা 
লাভ করিয়াছিলেন। তবে চেষ্টা করিলে তুমি আমিও উহ 
লাভ করিতে পাঁরি। তীহারা ঘে কোন বিশেষপ্রকার অদ্ভুত 

লোক ছিলেন, তাহ নহে। এক ব্যক্তি এ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, 

উহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই অবস্থ। 

লাভ কর! সম্ভব। ইহ! বে শুধু সম্ভব তাহা নহে, সকলেই 
কালে এই অবস্থা লাভ করিবেই করিবে, আর এই অবস্থ। 

লাঁভ করাই ধর্্দ। কেবল প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারাই প্রকৃত শিক্ষা! 

লাভ হয়। আমর সারা জীবন তকবিচার করিতে পারি, কিন্তু 

নিজে প্রত্যক্ষ অনুভব ন। করিলে সত্যের কণামাত্রও বুঝিতে 

পারিব না। করেকখানি পুস্তক পড়াইয়। তুমি কোন ব্যক্তিকে 

অস্ত্রচিকিংসক করিয়া তুলিবার আশা করিতে পার না। 

কেবল একখানি মানচিত্র দেখাইলে কি আমার দেশ দেখিবার 

কৌতুহল-চরিতার্থ হইবে? নিজে তথায় গিয়। সেই দেশ প্রত্যক্ষ 
করিলে তবে আমার কৌতুহল মিটিবে। মানচিত্র কেবল 

দেশটির আরও অধিক জ্ঞান লাভের জন্ত আগ্রহ জন্মাইয়। দিতে 

পারে। ইহা ব্যত্তীত উহার আঁর কৌন মূল্য নাই। কেবল 
পুস্তকের উপর নির্ভর করিলে, মন্য্যমনকে কেবল অবনতির 

দিকে লইয়া যাঁর। ঈশ্বরীয় জ্ঞান কেবল এই পুস্তকে বা এ শান্ত 
আবদ্ধ বলা অপেক্ষ। ঘোর নাস্তিকতা আর কি হইতে পারে? 
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মানুষ ভগ্রবানকে অনন্ত বলে, আবার এক ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভিতর তাহাকে 

আব করিতে চায়! কি আম্পর্দ৷ ! পুঁথিতে বিশ্বাস করে নাই 
বলিয়া, “একখানি গ্রন্থের ভিতরে সমুদয় ঈশ্বরীর জ্ঞান আবদ্ধ”_ইহ। 

বিশ্বাস করিতে প্রস্তত ভয় নাই বলিয়] লক্ষ লক্ষ লৌক হত হইয়াছে। 

অবশ্ঠ সে হত্যাঁদির যুগ আর এখন নাই, কিন্তু জগৎ এখনও এই 
গ্রন্থ-বিশ্বীসে ভরানক জড়িত। 

ঠিক বৈজ্ঞ/নিক উপায়ে জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করিতে 

হইলে, আমি তোমাদ্দিগকে রাঁজবোগবিষয়ে যে সকল উপদেশ 

দিতেছি, তাহার প্রত্যেক সাধনটির ভিতর দির যাইতে হইবে । 
পূ্বব বক্তৃতায় প্রত্যাহার ও ধারণী। সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, এক্ষণে 
ধ্যানের বিষন্ন আলোচন! করিব। (দেহের আন্ুবর্তী অথবা 

বাহিরেব কেন দেশে মনকে কিছুক্ষণ স্থির রাঁথিবাঁর চেষ্টা পুনঃ 

পুনঃ করিতে থাকিলে উহার এ দিকে অবিচ্ছেঘে গতিতে 

প্রবাহিত হইবার শক্তি লাভ হইবে। এই অবস্থার নাম ধ্যান) 
বখন ধ্যানশক্তি এতদূর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় যে, অনুভূতির 

বহির্ভাগট পরিতাক্ত হইয়া কেবল উহার অন্তর্ভাগটির অর্থাৎ 

অর্থের দিকেই মন সম্পূর্ণরূপে গমন করে, তখন সেই অবস্থার 
নাম সমাধি (ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিন্টিকে একত্রে 

লইলে, তাহাকে সংযম বলে ; অর্থাৎ (১) র্দি কেহ কোন বস্তুর উপর 
মনকে একাগ্র করিতে পারে, (২) পরে দীর্ঘকাল ধরিয়। এ বস্তুর 

উপর একাগ্রতাপ্রবাহ চালাইতে পারে, (৩ ) অবশেষে এইরূপ ক্রমাগত 

একাগ্রতা ছারা, যে আভ্যন্তরীণ কারণ হইতে এ বাহ বস্ত্র 

অনুভূতি উৎপন্ন হইয়াছে, কেবল তাহার উপর মনকে ধরিয়! 
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রাখিতে পাঁরে, সমুদ্য়ই এইরূপ শক্তিসম্পন্ন মনের বশীভূত হ্ইয়। 

যার । 

যত প্রকার অবস্থা আছে, তন্মধ্যে এই ধ্যানাবস্থাই জীবের 

সর্বোচ্চ অবস্থা । যতদিন বাঁসন। থাকে, ততদিন যথার্থ স্তখ 

আসিতে পারে না, কেবল বথন কোন ব্যক্তি সমুদ্র বস্তব এই 

ধ্যানাবন্থা' হইতে অর্থাৎ সাক্ষিভাবে পধ্যালোচনা করিতে পারেন, 

তখনই তাঁহার প্রকৃত স্ুখলীভ হয়। ইতর প্রাণীর সুখ ইন্দিয়ের 

উপর নির্ভর করে। মানুষের হুখ_বুৰ্িতে, আর . দেব _দেব্মানব, 

আধ্যাত্মিক ধ্যানেই_আননদলাভ করেন। বিনি এইরূপ ধ্যানাবসথ 
প্রীন্ত হইয়াছেন, তীহার নিকট জগৎ থথার্থই অতি স্ুন্দররূপে 

প্রতীয়মান হয়। যাহার বানন। নাই, বিনি সর্ববাধ্ষষ্বে শিলিপ্ত, 

তাহার নিকট প্রকতির এই বিভিন্ন পরিবর্তন কেবল এক মহা 
সৌন্নধ্য ও মহান্ ভাবের ছবিমীত্র। 

ধ্যানে এই তত্বগুলি জান! আবশ্যক । মনে কর, আমি একটি 

শব্দ শুনিলাম। প্রথমে বাহির হইতে একটি কম্পন আসিল, 

তৎপরে ন্নামবীর পতি-- উহ! মনেতে শ্রী কম্পনটিকে লইয়া গেল, 

পরে মন হইতে আবার এক গ্রতিক্রিন্। হইল, উহার সঙ্গেসঙ্গেই 

আমাদে বাহাবস্তবর জ্ঞ/ন উদর হইল । এই বাহ্ বস্তরটই আকাণায় 
কম্পন হইতে মানসিক গ্রতিক্রির1! পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন- 

গুলির কারণ। যোগশান্মে এই তিনটিকে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান 

বলে। শারীরবিধান শান্েনে ভাষার এরগুলিকে আকাগী 

কম্পন, স্নায়ু ও মস্তিষ্ষধ্যস্থ গতি এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া এইরূপ 

আখ্য। দেওয়। যাঁয়। এই তিনটি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও 
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এখন এমনভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়িকাছে বে, উহাদের প্রভেদ 
আর বুঝ! যায় নাঁ। আমরা বান্তবিক, এক্ষণে এ তিনটির 

কোনটিকেই অন্থুভব করিতে পারি না, কেবল উহাদের সম্মিলনের 

ফলস্বরূপ বাহা বস্তমাত্র অন্ুভন করি। প্রত্যেক অনুতবক্রিন্বীনেই 

এই তিনটি ব্যাপার রহিঘাছে, আমর। উহ্বা্দিগকে পৃথক করিতে 

পাঁরিব না কেন? - 

প্রথমোক্ত যোগাক্গগুলির অভ্যাসের দ্বারা বখন মন দৃঢ় ও 
সংঘত ভয় ও স্ুশ্মাতর অন্ভবের শক্তি লাভ করে, তখন উহাকে 

ধানে নিথুক্ত করা কর্তব্য । প্রথমতঃ, স্থল বস্ত লইয়া ধ্যান করা 

আাবগ্তক। পরে ক্রমশঃ হুঙ্মাৎ হঙ্গতর ধ্যানে অধিকার হইবে, 
পর্সিশষে আমরা বিবয়শূন্য অর্থাৎ নির্ধিবকল্প ধ্যানে কতকাধ্য 
ভইব। মনকে প্রথমে অনুভূতির বাহ কারণ অর্থাৎ বিবর, পবে 

ন্নাধূমগ্ডলমধ্যস্থ গতি, পরে নিজের প্রতিক্রিবাগুলিকে অনুভব 

করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। যখন কেবল অনুভূতির 

বাহ উপকরণ, অর্থাৎ নিষয়সমূহকে পৃথকৃভাবে পরিজ্ঞাত হওয়! 

যাইবে, তখন সমু শ্থক্মভৌতিক পদার্থ, সঘুদূর হ্ুশ্শরীর ও 

সস্ম-রূপ জানিবার ক্ষমত|। হইবে । বখন আভ্যন্তরীণ গতিগুলিকে 
অন্য সণুদদর বিষম হইতে পৃথক করিয়া জানা যাইবে, তখন 

মানসিক বৃত্তিপ্রবাহগুলিকে- আপনার মধ্যেই হউক বা অপরের 

মধ্যেই হউক-জানিতে পারা যাইবে; এমন কি উহার! 

ভৌতিক শক্তিরূপে পরিণত হইবার পূর্বেবে উহীর্দিগকে পরিজ্ঞাত 
হওয়া! যাইবে এবং যখন কেবল মানসিক গ্রতিক্রিয়্।গুলিকে 
জানিতে পারা থাইবে, তখন বোগী সর্ব পদার্থের জ্ঞান লাভ 
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করিতে পারিবেন ; কারণ, যত কিছু বস্ত আমাদের প্রত্যক্ষ 

হয়,। এমন কি সমুদয় চিত্রবৃত্তি পধ্যন্ত এই মানসিক 

প্রতিক্রিয়ার ফল। এরূপ অবস্থালাভ হইলে, তিনি নিজ মনের 

যেন ভিত্তি পধ্যন্তও অন্থভব করিবেন এবং মন তখন তাহার 

সম্পূর্ণ বশে আসিবে; যোগীর নিকট তখন নানাপ্রকার 
অলৌকিক শক্তি আসিবে । কিন্ত যদি তিনি এই সকল শক্তিলাভে 
প্রলোভিত হইয়া গড়েন, তবে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ 

অবরুদ্ধ ভইয়া বার়। ভোগের পশ্চাতে ধাবমান হওয়|য় এতই 

অনর্থ! কিন্থ বদি তিনি এই সকল অলৌকিক শক্তি পধ্য্ত 

ত্াাগ করিতে পারেন, তবে তিনি মন-রূপ-সমুদ্র-মধ্যস্থ সমুদয় 

ৃত্তিপ্রবাহকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করা-রূপ ধোগের চরম লক্ষ্যে 

উপনীত হইতে পারিবেন। তখনই মনের নানাপ্রকার বিক্ষেপ ও 
দৈহিক নানাবিধ গতি দ্বারা বিচলিত না হইয়া আত্মার মহিম। 

নিজ পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশিত হইবে। তখন যোগা জ্ঞানঘন, 
অবিনাণা ও সর্বব্যাপিরপে নিজ ম্ববপের উপলদ্ধি করিবেন, 

বুঝিবেন-তিনি অনাদি কাল হইতেই এরূপ রহিয়াছেন। 
এই সমাধিতে প্রত্যেক মন্ুয্যের, এমন কি, প্রত্যেক প্রাণীর 

অধিকার আছে। অতি নিয়তর ইতর জন্ত হইতে অতি উচ্চ 

দেবতা পর্যন্ত, কোন না কোন সময়ে সকলেই এই অবস্থা লাভ 

করিবে, আর যাহার যখন এই অবস্থা লাঁভ হইবে, সে তখনই-_ 
কেবল তখনই, প্রকৃত ধর্ম লাভ করিবে । তবে এক্ষণে আমর! 

যাহা করিতেছি, এগুলি কি? এগুলির সহায়ে আমরা এ 
অবস্থার দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি। এক্ষণে আমাদের 
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সহিত, যে ধর্ম না মানে, তাহার বড় বিশেষ প্রভেদ নাই। 

কারণ আমাঁদের অতীন্রিয় তত্ব সম্বন্ধীয় কোনরূপ প্রত্যক্ষান্ুভূতি 

নাই। এই একা গ্রতা-সাঁধনের প্রয়োঞজন- প্রত্যক্ষান্ভূতি-লাভ । 

এই সমাধি লাভ করিবার প্রত্যেক অঙ্গই বিশেষরূপে বিচারিত, 

নিয়মিত, শ্রেণীবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংবদ্ধ হইয়াছে। 

যদি ঠিক ঠিক সাধন হয়, ত|হ। হইলে উহা! নিশ্চয়ই আমাদিগকে 

প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে পৌছির়। দিবে । “তখন সদুদ্রর দুঃখ চলিয়া! যাইবে, 
কর্মের বীজ দগ্ধ হইঘ্র! যাইবে, আত্মাও অনন্তকালের ভন্ত মুক্ত 

হইয়1 যাইবে। 
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ক্ষেপে বাজযোগ 

( কুন্মপুরাঁণ, উপরিভাগ, একাদশ অধ্যায় হইতে উদ্ধত ) 

যোগাগ্রি মানবের পাপ-পিঞ্জরকে দগ্ধ করে এবং তখন সত্বশুদ্ধি 

ও সাক্ষাৎ নির্বাণ লাভ হয়। যোগ হইতে জ্ঞান লাভ হয়। 

জ্ঞানও ঘযোগীর মুক্তিপথের সহার। যাহাতে বোগ ও জ্ঞান 

উভ্তরই বিরাজমান, ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। ধীহার। 

প্রত্যহ একবার, ছুইবার, তিনবার অথবা সদসর্ববদ। মহাযোগ 

অভ্যাস করেন, তাহাদিগকে দেবত। বলিয়া জীনিবে। বোগ 

ছুই প্রকার; বথা-অভাব ও মহাযোগ। 'যখন আপনাকে 

শূন্য ও সর্বপ্রকার গুণ-বিরহিত-রূপে চিন্তা কর। বায়, তখন তাহাকে 
অভাবযোগ বলে। বন্দারা আত্মাকে আনন্দপূর্ণ, পবিত্র ও ব্রঙ্গের 

সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করা হনব, তাহাকে মহাযোগ বলে। 

যোগা এই উভয় প্রকার যোগের দ্বারাই আত্ম-সাক্ষাৎকার করেন। 

আমর। 'ন্তান্ঠ ও বে সমস্ত যোগের কথা শানে পাঠ করি বা শুনিতে 

পাই, সে সমস্ত যোগ এই ব্রঙ্গযোগের-যে ব্রহ্মবোগে যোগী 

আপনাকে ও সমুদয় জগতকে সাক্ষাৎ ভগবতম্বরূপে অবলোকন 

করেন, তাহার এক কণার সমানও হইতে পারে না। ইহাই 
সমুদয় যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 

রাঁজযোগের এই কয়েকটি বিভিন্ন অঙ্গ বা সোপান আছে। 
বম, নিরম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও ও সুমাধি। 
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উহাদের মধ্যে যম বলিতে অহিংস, সত্য, অন্তডেয়, ব্রহ্মচধ্য রি 

'অপরিগ্রহকে বারি ই বম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লা ভ হর] কার, 

মন ও বাক্য দ্বার সদাসর্বদা স্বপ্রানীর হিংসা না করা বা 

কেশোৎপাদন না? করাকে অহিংসা বুলে।| অহিংস অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠতর ধর্ম আর নাই। জীবেব গ্রতি এই । 
অবলম্বন কর। অপেক্ষ৷ মানুষের উচ্চতর সুখ আর নাই। 

»ইতে সমুদর লাভ হয়, সত্যে সমুদয় প্রতিটিত। থারথ 

কথনকেই সত্য বলে।) চৌধ্য বা বলপূর্ববক অপরের বস্ত গ্রহণ 
ন। করার নাম অস্তের 0 কারুমনোবাক্যে সর্বদা, সকল অবস্থায় 
মৈথুনরাঠিত্যের নামই ব্রক্ষচধ্য 1) অতি কষ্টের সময়ও কোন 

ন্ক্তির নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ 

বলে অপরিগ্রহ-সাঁধনের উদ্দেশ্য এই,--কাহার নিকট কিছু 

লইর্লে জদ্রর অপবিত্র হইয়া বান, গ্রহীতা হীন হই মান, তিনি নিজের 

স্বাধীনতা বিস্ত হন এবং বদ্ধ 'ও আসক্ত হইয়া পড়েন 1) 

*তপঃ, স্বাধ্যায়। সন্তোষ, শৌচ ও ঈশ্বর-গ্রণিধান -এই 

কয়েকটিকে_ নিয়ম বলে নিয়ম শব্দের অর্থ নিয়মিত অভ্যাস ও ব্রত 

পরিপালন । উপব|স বা অন্ঠবিধ উপায়ে দেহ-সংবমকে শারীরিক 

তপস্তা। বলে। বেদপাঠ. অথব। অন্ত কোন মন্ত্র উচ্চারণকে 

সত্শুদ্ধিকর স্বাধ্যার বলে / মন্ত্রজপ করিবার তিন প্রকার নিয্ম 

আছে-বাঁচিক, উপ1ংশু ও মানন। বাঁচিক অপেক্ষা উপাংশু 

জপ শ্রেষ্ঠ এবং তাহ হইতে মানন জপ শ্রেষ্ঠ । যে জপ, এত 

উচ্চম্বরে কর হর যে, সকলেই শুনিতে পায়, তাঁহাকে বাঁচিক 

বলে। যে জপে কেব্ল ওঠে স্পন্দন মাত্র হয়, কিন্ত নিকটবন্তঁ 

"৯১৫ 
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ব্যক্তি কোন শব্দ শুনিতে পায় না, তাহাকে উপাঁশু বলে। 

যাহাতে কোন শব্দ উচ্চারণ হয় না, কেবল মনে মনে জপ কর 

হয় ও তৎনহ সেই মন্ত্রের অর্থ স্মরণ কর হয়, তাহাকে মানসিক 

জপ বলে। উহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। খধিগণ বলিয়াছেন, 
শৌচ দ্বিবিধ,_বাহা ও আভ্যন্তর। মুত্তিক1, জল অথব1 অন্ঠান্ত 

দ্রব্য দ্বার। যে শরীর শুদ্ধ কর! হয, তাহাকে বাহ শৌচ বলে; যথা 

শ্নানার্ি। সত্য ও অন্তান্থ ধন্মাদি দ্বারা মনের শুদ্ধিকে 

আত্যন্তর শৌচ বলে। বাহা ও ম্আভ্যন্তর শুদ্ধি উভয়ই আবশ্তক। 

কেবল ভিতরে শুচি থাঁকিয়। বাহিরে অশুচি থাকিলে শৌচ 

সম্পূর্ণ হইল না। বখন উভয় গ্রকাঁর শৌচ কার্যে পরিণত করা৷ 

সম্ভব না হন, তখন কেবল আভ্যন্তর শৌচ অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। 

কিন্ত এই উভয় প্রকার শৌচ ন। থাকিলে কেহই যোগী হইতে 
পারেন না। ঈশ্বরের স্তুতি, স্মরণ ও পৃঙ্জারূপ ভক্তির নাম ঈশ্বর- 
প্রণিধান। 

বম ও নিয়ম সম্বন্ধে বলা হইল। ততপরে আন আসন 

সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিলেই বথেষ্ট হইবে যে, বক্ষঃস্থল, শ্রীবা ও 

মন্তক সমান রাখিয়া) শরীরটিকে 'বেশ স্বচ্ছন্দভাবে রাখিতে 

হইবে। এক্ষণে প্রাণারামের বিষর কথিত হইবে। প্রাণের 

অর্থ নিজ শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবনীশক্তি, ও আয়াম অর্থে 

উহার সংযম। প্রাণায়াম তিন প্রকার-অধম, মধ্যম ও 

উত্তম। উহ! আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যথা__-পুরক, কুস্তক 

ও রেচক। যে প্রাণায়ামে ১২ সেকেণ্ড কাল বাধু পূরণ কর 

যায়, তাহাকে অধম প্রাণায়াম বলে। ২৪ সেকেও্ড কাল বাজ 

১১৬, 
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পূরণ করিলে মধ্যম প্রাণায়াম ও ৩৬ সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণ 
করিলে তাহাকে উত্তম প্রাণায়াম বলে। অধম প্রাণায়ামে ঘন, 

মধ্যম গ্রাণারামে কম্পন এবং উত্তম প্রাণায়ামে আসন হইতে 
উত্থান হর। গ্রায়ত্রী বেদের পবিত্রতম মন্ত্। উহার অর্থ, 
“আমর! এই জগতের এ্রনুবিতা, পরম দেব্তাঁর_ বরণীয় তেজ: 

ধ্যান করি, তিনি, আমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান বিকাশ করিয়া দিন” 

এই মন্ত্রেরে আদিতে ও অন্তে প্রণব সংযুক্ত আছে। একটি 
প্রাণায়মের সমর তিনটি গারত্রী মনে মনে উচ্চারণ করিতে 

হয়। প্রতোক শাপ্সেই প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত বলিষ! 

কথিত আছে, ঘথ।_রেচক, বাহিরে শ্বাসত্যাগ * পূরক, শ্বাসগ্রহণ ; 

ও কুম্তক, স্থিতি_ভিতরে ধারণ করা। অনুভবশক্তিঘুক্ত ইন্দ্রিঘ্গণ 

ক্রমাগত বহিন্মুখীন হইয়া কাধা করিতেছে ও বাহিরের বস্ত্র 

স্পশে আদিতেছে। এগুলিকে আমাদের নিজের অধীনে আনয়ন 

করাকে প্রত্যাহার বুল । আপনার দিকে সংগ্রহ বা! আহরণ করা, 

ইহাই প্রত্যাহার শব্দের প্রকৃত অর্থ। 
হদ-পদ্সে, মন্তকের ঠিক মধাদেশে বা দেহের অন্য স্থানে 

মনকে ধারণ করার নাম ধাবণা। মনকে এক স্থানে সংলগ্ন 

করিয়া, সেই একমাত্র স্থানটিকে অবলম্বনম্বরূপ গ্রহণ করিয়া, 

কতকগুলি বৃত্বিপ্রধাহ উত্থাপিত কর! হইল; অন্তবিধ বৃত্তিপ্রধাহ 

উঠি যাহাতে গুলিকে নষ্ট না করিতে পারে তাহার চেষ্টা 

করিতে করিতে প্রথমোক্ত বৃত্তিপ্রবাহগুলিই ত্রমে প্রব্লাকার 

ধারণ করিল এবং শেষোক্তগুলিই কমিয়া কমিয়] শেষে একেবারে 

চলিয়া গেল; অবশেষে এই বহুবৃত্তিরও নাশ হইয়া একটি 
১১৭ 
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ৃত্তিমাত্র অবশিষ্ট রহিল; ইহাকে ধ্যান বলে। বখন এই 

অবলশ্থনেরও কিছু 'প্রয়োজন থাকে না, সমুদর মনটিই যখন 

একটি তরঙ্গরপে পৰ্িণত ভয়, মনের এই একরূপতার নাম 

সমাধি। তখন কোন বিশেষ প্রদেশ অথবা চক্রবিশেষকে 

অবলম্বন করিয়া ধ্যান-প্রবাহ উথাঁপিত হয় না, কেবল ধ্য় 

বস্তব ভাবমান অবশিষ্ট থাকে। যি মনকে কোন স্থানে ১২ 

সেকেওড ধারণ কর! বায়, তাহাতে একটি ধারণ হইবে; 

«ই ধারণ! দ্বাদশ গুণিত ভইলে একটি ধ্যান এবং এই ধ্যান 

দ্বাদশ গুণ হইলে এক সমাধি হইনে। 

যেখানে অগ্রি বা জল শুইতে কোন বিপদাশঙ্কা আছে 

এমন স্থানে, শুধ্পত্রাকীর্ণ ভূমিতে, বৃন্থজন্থসমাকুল স্থলে, টতুষ্পথে, 
অতিশয় কোঁলাহলপূর্ণ স্থানে, অন্যন্ত ভয়জনক স্থানে, 

বল্মীকন্ত,পনমীপে, অথব দুর্জনাক্রান্ত স্থানে যোগ সাধন কর! 

উচিত নর। এই বাবস্থা বিশেষভাবে ভারতের পক্ষে খাটে। 

যখন শরীর অঙিশয় অলপ বা অন্ন বোধ হয়, অথবা মন 

বখন অতিশয় দুঃখপূর্ণ থাকে, তখন মাধন করিবে না। অতি 

সুগ্প্ত ও নিজ্জন স্থানে, যেখানে লোকে তোমাকে বিরক্ত 

করিতে. ন। আইসে, এমন স্থানে গিয়া সাধন কর। অশুচি 

স্থানে বসিয়। সাধন করিও না। বরং স্বন্দর দৃশ্বযুক্ত স্থানে 

অনা তোমার নিগৃহস্থিত একটি সুন্দর ঘরে বগিয়। সাধন 
করিবে। সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সমুদ্র প্রাচীন বোগিগণ, 

তোমার নিজ গুক্ক ও ভগবানকে নমস্কর করিয়। সাধনে প্রবুত্ত 

হইবে। 
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ধ্যানের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইপাছে। এক্ষণে 

কতকগুলি ধ্যানের প্রণালী বণিত হইতেছে। ঠিক সরলভাবে 
উপবেশন করিয়া নিজ নাপিকাগ্রে পৃষ্টি কর। দেখিবে এই 
নাপিকাগ্রে দৃষ্টি মনঃস্থৈর্ধের বিশেষ সহায়ক। চাক্ষুষ ্নায়ুদয়ের 
বণীকরণ দ্বার! প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রভুমিকেও অনেকট। আয়ভাধীনে 

আন। যার, হ্তরাং উহ। দ্বারা ইচ্ছাশক্তিও আমাদের অনেকটা 

বশীভূত হইয়া পড়ে। এইবার কয়েকপ্রকার ধ্যানের কথা বল! 
যাইতেছে । চিন্তা কর, মস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উর্ধে একটি 

পদ্ম রহিয়াছে, ধন্ম উহার মুলদেশ, জ্ঞান উহার মৃণালম্বরূপ, 

যোগীর অষ্টসিদ্ধি শ্রী পদ্মের অষ্টদলম্বরূপ আর বৈরাগ্য উহার 

অভ্যন্তরস্থ কণিকা । যে যোগী অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত হইলেও 

উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভ 
করেন। এই কারণেই অষ্টসিদ্ধিকে বহির্দেশবত্তী অষ্টদলরূপে 

এবং অভ্যন্তরস্থ কণিকাঁকে পর-বৈরাগ্য অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত 

হইলে তাহাতেও বৈরাগ্য”-রূপে বর্ণনা করা হইল। এই পদ্মের 

'অভ্যন্তরে _হিরি্ঘয়, সর্বশক্তিমান, অম্পশ্য, ওস্কারবাচ্য, অব্যক্ত, 

কিরণসমুহ পরিব্যাপ্ত-পরম জ্যোতির চিন্তা কর-ত্ীহাকে 
ধান কর। আর একপ্রকার ধ্যানের বিষর কথিত হইতেছে । 

চিন্তা কর, তোমার হৃদয়ের ভিতরে একটি আকাশ রহিয়াছে, 

আর ত্র আকাশের মধ্যে একটি অগ্রিশিখাবং জ্যোতি; 

উদ্ভাসিত হইতেছে ; শ্রী জ্যোতিঃশিখাকে নিদ আত্মারূপে 

চিন্তা কর, আবার এ জ্যোতির অভ্যন্তরে আর এক জ্যোতিন্র 
আকাশের চিন্তা কর; উহা তোমার আত্মার আত্ম 
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পরমাত্বান্বরূপ ঈশ্বর । হৃদয়ে উহাকে ধ্যান কর। ব্রহ্মচর্ধয, 

অহিংস। অর্থাৎ সকলকে এমন কি, মহাঁশত্রকেও ক্ষমা করা,__-সত্য, 

আন্তিক্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রত-্ব্প। এই সমুদরগুলিতে 
যদি তুমি সিদ্ধ হইতে না পার, তাহ! হইলেও দুঃখিত ব। ভীত 

হইও না| চেষ্টা! কর, ধীরে ধীরে সবই আসিবে । * বিষয়াভিলাষ, 
ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ধক যিনি ভগবানের শরণাগত 'ও 

তন্ময় হইয়াছেন, ধাহার হৃদয় পবিত্র হুইয়। গিয়াছে, তিনি 

ভগবানের নিকট যাহা কিছু বাঞ্চা করেন, ভগবান তৎক্ষণাৎ 

তাহ। পুরণ কৰি দেন। অতএব তাহাকে জ্ঞান, ভক্তি অথব। 

বৈরাগ্যযোগে উপ।সন। কর। 

“ধিনি কাহারও হিংসা করেন না, যিনি সকলের মিত্র, 

যিনি সকলের প্রতি করুণাসম্পন্ন, ধাঁহার অহঙ্কার বিগত 

হইয়াছে, ধিনি সদাই সন্তষ্ট, যিনি সর্ধবদ1 যোগযুক্ত, যতাত্বা ও 

দৃঢ-নিশ্চর, বাহার মন ও বুদ্ধি আগার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, 
তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত। বাহ! হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় 
না, যিনি লোৌকসমূহ হইতে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি অতিরিক্ত 

হর্ষ, দুঃখ, ভর ও উদ্বেগ ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই 
আমার প্রিয় । ঘিনি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, ঘিনি শুচি, 

দক্ষ, সুখদুঃখে উদাসীন, ধাহার ছুঃখ বিগত হইয়াছে, যিনি নিন্দ। ও 

স্তুতিতে তুল্য ভীবাপন্ন, মৌনী, যাহা কিছু পান তাহাতেই সত্ষ্ট, গৃহশূন্ত, 
ধাহার নিদিষ্ট কোন গৃহ নাই, সমুদয় জগৎই ধাহাঁর গৃহ, বাহার বুদ্ধি 

স্থির, এইরূপ ব্যক্তিই যোগী হইতে পারেন।৮ (গীতা, ১২।১৩-১৯ ) 
ঘ গ শী মা 
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নারদ নামে এক উচ্চাবস্থাপন্ন দেবষি ছিলেন। যেমন 

মানুষের মধ্যে খবষি অর্থাৎ মহামহা যোগী থাকেন, সেইরূপ 

দেবতীদের মধ্যেও বড় বড় যোগী আছেন। নারদও সেইরূপ 

একজন মহাযোগী ছিলেন। তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করিয়। 

বেড়াইতেন। একদিন তিনি বন্-মধ্য দিপা গমনকালে 

দেখিলেন, একজন লোক ধ্যান করিতেছেন। তিনি এত 

ধ্যান করিতেছেন, এতদিন একাঁসনে উপবিষ্ট আছেন যে তাহার 

চতুর্দিকে বল্মীক-স্ত,প হইয়া পড়িয়াছে। তিনি নারদকে 

বলিলেন, “প্রভো, আপনি কোথার যাঁইতেছেন?” নারদ উত্তর 

করিলেন, “আমি বৈকুে যাইতেছি ” তখন তিনি বলিলেন, 

পভগবানকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি আমাকে কবে কৃপা 

করিবেন, আমি কবে মুক্তিলাভ করিব” আরও কিছুদূর 
যাইতে যাইতে নারদ আর একটি লোঁককে দেখিলেন। সে 

ব্যক্তি লম্ফ-ঝম্ফ নৃত্য-গীতারি করিতেছিল। সেও নারদকে এ 

প্রশ্ন করিল। সেই ব্যক্তির ম্বর, বাঁগ্ভঙী প্রভৃতি সমুদয়ই 

বিকৃতভাবাপন্ন। নারদ তাহাকেও পূর্বের মত উত্তর দিলেন। 

সে বলিল, "ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিবেন,» আমি কবে মুক্ত 

হইব।” পরে নারদ সেই পথে পুনরায় ফিরিপ্রা যাইবার সময় 

সেই ধ্যানস্থ বলীক-স্ত.প-মধ্যস্থ যোগীকে দেখিতে পাইলেন। 

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবর্ষে,র আপনি আমার কথা কি 

জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন?” নারদ বলিলেন, “হ, আমি জিজ্ঞাস। 

করিয়াছিল|ম।” তখন যোগী তাহাকে জিজ্ঞাস করিলেন, “তিনি কি 

বলিলেন?” নারদ উত্তর দিলেন, “ভগবান বলিলেন_ আমাকে 
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পাইতে হইলে, তোমার আর চাঁরি জন্ম লাগিবে।” তখন সেই 

যোগী অতিশয় বিলাপ করিয়া) বলিতে লাগিলেন, আমি এত 

ধ্যান করিয়াছি যে, আমার চতুর্দিকে বল্মীক-ম্ত.প হইয়! গিয়াছে, 
আমার এখনও চারি জন্ম অবশিষ্ট আছে!” নারদ তখন অপর 

ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 

আমার কথা কি ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?” 

নারদ বলিলেন, “হাঁ, ভগবাঁন বলিলেন, এই তোমার সম্মুখে 

তিস্তিড়ী বৃক্ষ রহিয়াছে, ইহার বতগুলি পর আছে, তোমকে 

ততবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে” এই কথা শুনিয়া সে 

আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল, “আনি এত অল্প সময়ের 

মধ্যে মুক্তিলাভ করিব! তখন এক দৈববাণী ভইল, “বৎস, 

তুমি এই মুহুর্তে মুক্তিলাভ করিবে 1”, সে ব্যক্তি এইরূপ 
অধ্যবসারসম্পন্ন ছিল বলিয়াই, তাঁহার এ পুরস্কার লাভ হইল । 
সে ব্যক্তি এত জন্ম সাধন করিতে প্রস্তুত ছিল। কিছুতেই 

তাহাকে নিরগ্কম করিতে পারে নাই। কিন্তু এ গ্রথমোক্ত 

ব্যক্তি চারি জন্মকেই বড় বেণী মনে করিয়াছিল। বে ব্যক্তি 

মুক্তির জন্ত শত শত যুগ অপেক্ষ করিতে প্রস্তুত ছিল, তাহার 

নায় অধ্যবসায়সম্পন্ন হইলেই উচ্চতম ফললাভ হইয়া থাকে । 



পাতঞ্জল-োগসুত্র 

উপক্রমণিকা 

যোগস্ত্রব্যাখ্যার চেষ্টা করিবার পূর্বে, যোগীদের সমগ্র 

ধর্মমত যে তিত্তির উপর স্থাপিত, আমি এমন একটি প্রশ্রের 

আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। জগন্ডের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দের 

সকলেরই এই বিষয়ে একমত বলিয়া বোধ হয়, আর ভৌতিক 

প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে ইহা একরপ প্রমাণিত 

হইয়। গিয়াছে যে, আমরা আমের বর্তমান সবিশেষ ভাবের 
পশ্চাতে অবস্থিত এক নিধ্বিশেষ ভাবের বহিঃপ্রকাশ ও 

ব্যক্তভাবস্বরূপ ; আবার সেই নিবিবিশেষভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইবার 
জন্য ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি। যদি এইটুকু শ্বীকার কর! 

যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন এই, উক্ত নিধিবশেষ অবস্থা শ্রেষ্ঠতর, 

ন1 বর্তমান অবস্থ।? এমন লোঁকের অভাব নাই, বাহার মনে 

করেন এই ব্যক্ত অবস্থাই মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা । অনেক 

চিন্তাশীল মনীষীর মত, আমরা। এক নির্ধিবশেষ সত্তার ব্যক্তভাব 

আর এই সবিশেষ অবস্থা নিব্বিশেষ অবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ। 

তাহার মনে করেন, নিধিবশেষ সত্তার কোন গুণ থাকিতে 

পারে না, সুতরাং উহা নিশ্চয়ই অচৈতন্ত। জড়, প্রীণশৃন্ত। 
১২৩ 
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এই হেতু তাহার! বিবেচনা করেন, ইহজীবনেই কেবল স্থুখভোগ 

সম্ভব, সুতরাং ইহজীবনের স্থখেই আমাদের আসক্ত হওয়া 

উচিত। প্রথমতঃ দেখা যাউক, এই জীবন-সমস্তার আর 

কি কি মীমাংসা আছে, সেইগুলির বিষয় আলোচনা কর 

যাউক। এ সম্বন্ধে অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত এই যে, মৃত্যুর পর 
মানুষ যাহা তাহাই থাঁকে, তবে তীহার সমুদয় অশুভ চপিয়া 

যার, তৎপরিবর্তে কেবল যাহা কিছু ভাল, তাগাই অনন্ত- 

কালের জন্য থাকিয়া যাঁয়। প্রণালীবদ্ধ নৈর়ারিক ভাষায় 

এই সত্যটি স্থাপন করিলে উহা এইরূপ দীড়াঁয় যে, মানুষের 

চরমগতি এই জগৎ-এই জগতেরই কিছু উচ্চাবস্থা- আর 

উহার সমুরয় অসং্ভাগ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, 

তাহাকেই স্বর্গ বলে। ইহাই পূর্বোক্ত মতাঁবলম্বীদিগেব 
চরম লক্ষ্য । এই মতটি যে অঠি অসম্ভব ও অকিঞ্চিংকর, তাহ! 

অতি সহজেই বুঝ। বার; কারণ তাহা ভইতেই পারে না। 
ভাঁল নাই অথচ মন্দ আছে বা মন্দ নাই, ভাল আছে--এবূপ 

হইতেই পারে ন)। কিছু মন্দ নাই, সব ভাঁল-_এরূপ জগতে 

বাসের কল্পনাকে ভারতীয় নেয়ায়িকগণ আকাশকুম্ুম বসির! 

বর্ণনা করেন। তাহার পর আর একটি মত বর্তমান অনেক 

সম্প্রদায়ের নিকট হইতে শুন] যায়; তাহা এই যে, মানুষ 
ক্রমাগত উন্নতি করিবে, চরম লক্ষো পৌছিবার চেষ্টা কর্রিবে, 

কিন্ত কখনও তথায় পৌছিতে পারিবে না। এই মতও আপাততঃ 

শুনিতে অতি ঘুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক অতিশয় 
অনঙ্গত, কারণ সরল রেখার কোন গতি হইতে পারে ন1। 
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সমুদয় গতিই বৃভ্তাকাঁরে হইয়া থাকে । বদি তুমি একটি প্রস্তর 
লইয়া আকাশে নিক্ষেপ কর, তৎপরে যদ্দি তোমার জীবন পর্ধ্যাপ্ত 

হয় ও প্রস্তরটি কোন বাঁধা না পায়, তবে উহা ঠিক তোমার 
হন্ডে ফিরিয়া আপিবে। যদি একটি সরল রেখাকে অনন্ত পথে 

প্রসারিত কর1 হয়, তাহা হইলে উহ) একটি বৃত্তরূপে পবিণত 

হইয়া শেষ হইবে । অতএব মীনুষের গতি সর্বদাই অনন্ত 
উন্নতির দিকে, তাহার কোথাও শেষ নাই_এই মত অসঙ্গত। 

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আঁমি এক্ষণে এই পূর্বোক্ত মৃত সম্বন্ধে 

ঢই একটি কথ! বলিব । নীতি-শান্সে বলে, কাহাকেও দ্বৃণ! 

করিও না, সকলকে ভাঁলবাঁসিও ৷ নীতিশাম্ের এই সত্যটি 
পূর্ব্বোক্ত মতদ্বার। গ্রতিপন্ন হইন্নী যার । যেমন তাড়িত অথবা 

অন্ত কোন শক্তি সম্বন্ধে আধুনিক মত এই যে, সেই শক্তি- 
শক্তির আধার-স্ত্র (0718100) হইতে বহিরগ্গত হইয়া থুরিয়। 

আবার সেই যন্ত্রে প্রত্যাবৃন্ত হর, ইহাঁও ঠিক সেইরূপ। প্রক্কৃতির 

সমুদয় শক্তি সম্বন্ধেই এই নিরম। সমু্নয় শক্তিই ঘুরিরা 
কিরিয়) বে স্থান হইতে গিয়।ছিল, সেই স্থানেই ফিরিম্বা আসিবে । 

এই হেতু কাহাঁকেও ঘ্বণা করা উচিত নয়, কারণ এ শত্তি-_-এ 
ঘুণা_যাহ। তেম। হইতে বহির্গত হইরাঁছিল, তাহা কালে 

তোমার নিকট ফিরিয়া আপধিবে। যদি তুমি লোককে ভালবাস, 

তবে সেই ভালবাসা ঘুরিরা ফিরিয়া তোমার নিকট ফিরিয়। 

আসিবে । এটি একেবারে অতি সত্য যে, মানুষের অন্তঃকরণ 

হইতে যে ্বণীর বীজ নির্গত হয়, তাহ! ঘথুরিয়া ফিরিয়া তাহার 
উপর আসিয়। পূর্ণ বিক্রমে প্রভাব বিস্তার করিবে। 
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' কেহই ইহাঁর গতি রোধ করিতে পারে না। 'ভালবাদা, সম্বন্ধেও 
্ররূপ। অনন্ত উন্নতি সম্বন্বীর মত যে স্থাপন করা অসম্ভব, 

তাহ! আরও অন্তান্ প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত অনেক 

যুক্তি দ্বার প্রমাণ করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে 
যে, ভৌতিক সমুদয় বস্তরই চরম গতি এক বিনাশ-ম্বতরাং 

“অনন্ত উন্নতির মণ” কোঁন মতেই খাটিতে পাঁরে না। আমর! 

এই যে নানাপ্রকাঁর টেষ্টা করিতেহি, আমাদের এই সব 

এত আঁশ, এত ভয়, এত সুখ_ইহার পরিণাম কি? মুতাই 

আমাদের সকলের চরম গতি। ইহা অপেক্ষা সুনিশ্চিত 

মার কিছুই হইতে পাঁরে নাঁ। তবে এইবপ সরল রেখার গতি 

কোথায় রহিল? এই অনন্ত উন্নতি কোঁথার থাকিল? খানিক 

দুর গিয়া আবার যেখান হইতে গতি আরন্ত হইরাছিল, 
সেই স্থানেই পুনঃ প্রতাবর্তন। নীহারিকা (7801: ) হইতে 

কেমন হুর্যয, চন্দ্র, তাঁরা উৎপন্ন হইতেছে, পুনরানন উহাতেই 
প্রত্যাবর্তন করিতেছে । এইরূপ সর্বত্রই চলিতেছে । উদ্ভিদ্গণ 
মুত্তিক। হইভেই সার গ্রহণ করিতেছে, আবার পচিয়। গিয়। 

মাটিতেই গিশাইতেছে। যত কিছু আকৃতিমান বস্ত্র আছে, তাহা 
এই চতুদ্দিকস্থ পরমাথুপুঞ্ধ হইতেই উৎপন্ন হইয়া আবার সেই 
পরমাণুতেই গিশাইতেছে। 

একই নিপনম যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে কাঁধ্য করিবে, তাঁহ! 
হইতেই পারে ন।। নিন্ম সর্বত্রই সমান। ইহা অপেক্ষা 
নিশর আর কিছুই হইতে পারে না। যদি ইহা একটি প্রকৃতির 
শিরম হয়, তাহা হইলে অন্তর্জগতে এ নিরম খাটিবে না 
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কেন? মন উহার উৎ্পত্তিস্থানে গিয়া লয় পাইবে। আমরা 

ইচ্ছা! করি বা না করি, আমাদিগকে সেই আদিতে ফিরিন 

যাইতে হইবে। প্র আদি কারণকে ঈশ্বর বা অনন্তকাল বলে। 

আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, ঈশ্বরেতে পুনরার যাইবই 
বাইব। এই ঈশ্বরকে যে নাঁম দিরাই ডাকা হউক না কেন-_ 

তাহাকে গড. বল, নিধ্বিশেষ সত্তা বল, আর গ্রকৃতিই বল, অথব' 

আর যে কোন নামেই তাহাকে ডাক না কেন উহা সেই একই 

পদার্থ। “যতো বা উমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাঁতানি 

জীবন্তি। যত প্রয়ন্ত্যভিসংবিশত্তি”--( তৈ৪ উঃ, ৩১), “ধাহা হইতে 

সমুদর উৎপন্ন হইয়াছে, ধাহাতে সমুদ্র প্রাণী স্থিতি করিতেছে ও 

ধাহীতে আবার সকল ফিরিয়। বাইবে? । ইহ1 অপেক্ষা নিশ্চয় আর 

কিছুই হইতে পারে না। প্রকৃতি সর্ধত্র এক নিরমে কাধ্য 

করিয়া থাকে । এক লোঁকে যে কাধ্য হইতেছে, অন্ত লক্ষ লক্ষ 

লোকেও সেই একই নিয়মে কাঁধ্য হইবে। গ্রহসমূহে যাহ! 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এই পৃথিবী, সমুদয় মনুষ্য ও 

সমুদয় নক্ষত্রেও সেই একই ব্যাপার চলিতেছে । বৃহৎ তরঙ্গ 

লক্ষ লক্ষ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র তরন্দের এক মহাঁসমষ্টি মা। সমুদয় 

জগতের জীবন বলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ জীবনের সমষ্টিমাত্র 

বুঝায়। আর এই সমুদর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যুই 

জগতের মৃত্যু। 

এক্ষণে এই প্রশ্ন উদর হইতেছে যে, এই ভগবানে 
প্রত্যাবর্তন উচ্চতর অবস্থা অথবা উহা নিম্নতর অবস্থা? 

যোগমতাব্লম্বী দার্শনিকগণ এ কথার উত্তরে দুঢভাবে বলেন, 
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“হী, উহ উচ্চাবস্থা।” তাহারা বলেন, “মানুষের বর্তমান 

অবস্থা অবনত অবস্থা ।” জগতে এমন কোন ধর্ম নাই, যাহাতে 

বলে যে, মানুষ পূর্বে যে প্রকার ছিল তদপেক্ষী উন্নত অবস্থা 

প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল ধর্মেছে এই একরপ তত্ব পাওয়। যায় 

যে. মান্য আদিতে শুদ্ধ ও পূর্ণ ছিল, সে তৎপরে ক্রমাগত 
নিয্দিকে যাইতে থ|কে, ক্রমশঃ এতদূর নীচে যায়, যাহার 

নীচে আর সে যাইতে পারে না। পরে এমন সময় আসিবেই 

আসিবে, যে সময়ে সে বৃত্তাকারে থুরিয়া উপরে গিরা পুনরায় 

সেই পূর্ব স্থানে উপনীত হইবে। বুত্তাকারে গতি মানুষের 

হইবেই হইবে। সে যতই নিষদিকে চলিয়। যাক না কেন, 

সে পরিশেষে এই উর্ধগতি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে ও পরিশেষে 

তাঁহীর আদি কারণ ভগবাঁনে ফিরির| 'যাইবে। মানুষ প্রথমে 

ভগবান হইতে আইসে, মধ্যে সে মনুষ্যবূপে 'অবস্থিতি করে, 

পরিশেষে পুনরায় ভগবনে প্রত্যাবর্তন করে। দ্বেতবাদের 

ভাঁধায় এই তত্রটি এ ভাবে বলা যাইতে পারে। অদ্বৈতবাদের 

ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, মানুষ ভগবান, আবার 

ফিরিয়া তীহাতেই যাঁয়। যদি আমাদের বর্তমান অবস্থাই 
উচ্চতর অবস্থা হয়, তাহ? হইলে জগতে এত দুঃখ কষ্ট, এত 

ভয়াবহ ব্যাপারসকল রহিয়াছে কেন? আর ইহার অন্তই ব| 
হয় কেন? যদি এইটিই উচ্চতর অবস্থী হয়, তবে ইহার শেষ 
হয় কেন? যেটি বিকৃত ও অবনত হয, সেটি কখন সর্বোচ্চ 

অবস্থা, হইতে পারে না। এই জগৎ এত পৈশাচিক-ভীবাপন্ন-_ 

গ্রাণের অতৃপ্তিকর কেন? ইহার পক্ষে জোর এই পর্ধ্স্ত ব্ল। 
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যাইতে পারে বে, ইহার মধ্য দিয়া আমরা একটি উচ্চতর 

পথে যাইতেছি। আমরা নবজীবন লাভ করিব বলিয়াই এই 

অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইতেছে । ভূমিতে 
বীজ পুতিয়া দাও, উহ বিশ্লি্ট হইর। কিছুকাল পরে একেবারে 

মাটার সহিত মিশিয় যাইবে, আবার সেই বিশ্রিষ্ট অবস্থা 
হইতে মহাবৃক্ষ উৎপন্ন তইবে। এ মহৎ বৃক্ষ হইবার জন্তু 

প্রত্যেক বীজকেই পচিতে হইবে, এইরূপ ব্রহ্মভাবাপন্ন হইতে 

হইলে প্রত্যেক আত্মীকেই অবনতির অবস্থার ভিতর দিয়! 

যাইতে হইবে। ইহা হইতেই এইটি বেশ প্রতীয়মান হইতেছে 
বে, আমর যত শীঘ্র এই “মানব+সংজ্ঞক , অবস্থাবিশেষকে 

অতিক্রম করির। তদপেক্ষা উচ্চাবস্থয় যাই, আঁদাঁদের ততই 

মঙ্গল। তবে কি আত্মহত্য। করিয়া আমরা এ অবস্থা অতিক্রম 

করিব? কখনই নহে। উহাতে ববং হিতে বিপরীত ভইবে। 

শরীরকে অনর্থক পীড়া দেওয়, অথব। জগৎকে অনর্থক 

গালাগালি দেওয়া, এই সংসারতরণের উপায় নহে। 

আমাদিগকে এই নৈরাগ্ঠের পঙ্কিল হুদের মধ্য দিয়া য|ইতে 

হইবে; আর যত গাপ্ যাইতে পারি ততই মঙ্গল। কিন্তু 
এটি যেন সর্বদা স্মরণ থাকে যে, আমাদের এই বর্তমান অবস্থা 

সর্ববোচ্চ অবস্থা নহে। 

ইহার মধ্যে এইটুকু বোঝ! বাল্তবিক কঠিন যে, যে 

নির্বিশেষ অবস্থাকে সর্বোচ্চ অবস্থা ব্লা হয়, তাহা অনেকে 

যেরূপ আশঙ্কা করেন, প্রস্তর অথব1 অর্ধ-জন্ত-অদ্ধ-বুক্ষবৎ 

জীববিশেষের স্তন নহে। এইরূপ ভাবিলেই মহা বিপদ। 
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ধাহারা এইরূপ ভাবেন, তীহারা মনে করেন জগতে যত অস্তিত্ব 

আছে তাহা ই ভাঁগে বিতক্ত-_এক প্রকার প্রস্তরাদির 

হায় জড় ও অপর প্রকার চিন্তাবিশিষ্ট । কিন্তু তীহীদিগকে 

গিজ্ঞাসা করি, তাহারা যে সমুদ্র অস্তিত্বকে এই ছুই অংশে 
বিভক্ত করিয়াই সন্ষ্ট থাকেন, ইহাঁতে তাহাদের কি অধিকার 

আছে? চিন্তা হইতে, অনন্ত গুণে উচ্চাবস্থা কি নাই? 

আলোকের কম্পন অতি মু হইলে তাহা আমাদের দৃষ্টিগেচরে 

আইসে না, যখন তরী কম্পন অপেক্ষাকৃত তীব্র হয় তখনই 

আমাদের দৃষ্টিগোচরে আইসে--তখনই আমাদের চক্ষে উহা! 

আলোকরূপে প্রতিভাত হয়। আবার যখন উতা তীবতম 

হয়, তখনও আমর] উহা! দেখিতে পাই না, উহ। আমাদের 

চক্ষে অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হন্ন। এই শেবেক্ত অন্ধকারটি 

এ প্রথমোক্ত অন্ধকারের সহিত কি সম্পূর্ণ এক? উহাদের 

মধো কি কোন পার্থক্য নাই? কখনই নহে। উহার! 

মেরুদ্য়ের ভ্তার পরম্পর বিভিন্ন। প্রস্তরের চিন্তাশৃন্ধতা ও 

ভগবানের চিন্তাশূন্ততা উভরই কি এক পদার্থ? কখনই নহে। 
ভগব[ন চিন্ত। করেন নাবিচার করেন না। ঠিনি কেন 

করিবেন? তীহার নিকট কিছু কি অজ্ঞাত 'আছে বে, তিনি 

বিচার করিবেন? প্রস্তর বিচার করিতে পারে ন, ঈশ্বর বিচার 
করেন ন1-এই পার্থক্য। পূর্বোক্ত দার্শনিকেরা বিবেচনা 

করেন যে, চিন্তার রাজ্যের বাহিরে যাওয়া অতি 

ভরাবহ ব্যাপার, তাহারা চিন্তার অতীত কিছু খু'জিয়! 
পান না। 
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যুক্তির রাজ্য ছাড়াইর। গিয়া তদপেক্ষীও অনেক উচ্চতর 
অবস্থা রহিয়াছে। বাস্তবিক” বুদ্ধির অতীত প্রদেশেই 
আমাদিগের প্রথম ধর্শজীবন আরম্ভ হর। যখন তুমি চিন্তা, 

বুদ্ধি, যুক্তি_-সমুয় ছাঁড়াইয়৷ চলিয়া যাঁও, তখনই তুমি ভগবৎ- 

প্রাপ্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলে । ইভাই জীবনের প্রকৃত 

প্রারস্ত। যাহাকে সাধারণতঃ জীবন বলে, তাহা প্রকৃত জীবনে 

হণঅবস্থা মান্র। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে. চিন্তা ও বিচারের অতীত 

অবস্থাটি যে সর্বোচ্চ অবস্থা, তাহার গ্রমণ কি? প্রথমতঃ, 

জগতের ফত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি_কেবল যাহার বাঁক্য-ব্যয় করিঘ়। 

থাকে, তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রে্ভর ব্যক্তিগণ-নিজ শক্তিবলে 

ধীহারা সমুদয় জগতকে পরিচালিত করিয়াছিলেন, ধাহাদের 

হদয়ে স্বার্থের লেশমাত্রও ছিল না, তাহারা জগতের সমক্ষে 

ঘোষণা করিনা গিম্সাছেন যে, আমাদের জীবন সেই সর্বাতীত 

অনন্তষ্বরূপে পৌছিবার পথের একটি বিশ্রামস্থান-মাত্র। 

দ্বিতীয়তঃ, তীহারা কেবল এইরূপ বলেন তাহা নহে, কিন্ত 

তাহার। সকলকেই তথাঁর যাইবার পথ দেখাইরা দেন, তাহাদের 

সাধন-প্রণালী সকলকেই বুঝাইরা দেন যাহাতে সকলেই 

তাহাদের পদানুসরণ করিয়া চলিতে পাবরেন। তৃতীয়তঃ, পূর্বে 

যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, তাহা ব্যতীত জীবন-সমস্ত!র আর 

কোন প্রকার সন্তৌষকর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যদি স্বীকার 

কর) যার যে, ইহ! অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর নাই, তবে 

জিজ্ঞান্ত এই যে, আমর চিরকাল এই চক্রের ভিতর দিয় কেন 
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যাইতেছি? কি যুক্তিতে এই দৃশ্তমান সমুদয় ব্যাপারাত্মক 
জগতের ব্যাখ্যা করা৷ যায়? যাঁদ আমাদের ইহা অপেক্ষ1। অধিক 
দূর যাইবার শক্তি না থাকে, যদি আমাদের ইহ। অপেক্ষ/। অধিক 

কিছু প্রার্থনা করিব|র ন। খাকে, তাহা হইলে এই পঞ্চেন্ছির গ্রহ 

জগতই আমাদের জ্ঞানের চরম সীমা রহিরা যাইবে । ইহ|কেই 

অজ্জেন্ববাদ বলে। কিন্তু প্রশ্ন এই, আমর ইন্দ্রিয়ের সমুদয় 

সাক্ষ্যে যে বিশ্বাস করিব, তাহারই বা যুক্তি কি? আমি 

তাহাকেই প্রকৃত অজ্ঞেয়বাদী বলিব, ধিনি পথে চুপ করিরা 
দাঁড়াইয়া! থাকিয়া মরিতে পারেন। যদ্দি থুক্তিই আমাদের 

সর্বস্ব হয, তবে তাহাতে আমাদিগকে এই পি অবলম্বন 

করিয়া জর্গতে স্থির হই কোথাও তি্টিতে দিবে না। কেবল 

অর্থ, যশ, নামের আকাজ্ষা এইগুলি "ব্যতীত অপর সমুদয় 

বিষয়ে 'নান্তিক হইলে-সে কেবল জুয়াচোর মাত্র। ক্যাণ্ট 

(1871) নিঃদংশফিতভাবে প্রমাণ করিরাছেন যে, আমরা 

যুক্রিরূপ হুর্তেদ্ভ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া! তাহার অতীত প্রদেশে 
যাইতে পারি ১ না। কিন্তু ভারতবর্ষে ঘত তত্ব আবিষ্কৃত 
হইনাছে তাহার সকলগুলিরই প্রথম কথা, যুক্তির পরপারে 

গমন করা। যোগীর। অতি সাহসের সহিত এই রাজ্যের 

অগ্বেষণে প্রবৃত্ত হন ও অবশেষে এমন এক বস্ত লাভ করিয়। 

কৃতকাধ্য হন, বাহ! যুক্তির উপরে এবং যেখানেই কেবল 

আমাদের বর্তমান পরিদৃশ্তমান অবস্থার কারণ পাওয়। যাঁয়। 
যাহাতে আমাদিগকে জগতের বাহিরে লইয়া যায়, তাহার 
বিষয় শিক্ষা করিবার এই ফল। “তুমি আমাদের পিতা, তুমি 

১৩২ 



উপব্রমণিক। 

আমাদিগকে অজ্ঞানের পরপারে লইয়। যাইবে |” ণত্বং হি নঃ 

পিতা, যোহম্মাকমধিদ্ভারাঃ পরং পারং তারয়দীতি” (প্রশ্নোপ- 

নিষদ, ৬৮) ইহাই ধর্মমবিজ্ঞান। আর কিছুই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান 

নামের ঘোগ্য হইতে পারে না। 
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প্রথম অধ্যায় 

সমাধি-পাদ 

অথ যোগানুশাপনম্ ॥ ১ ॥ 

স্তত্রার্থ এক্ষণে যোগ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত 

হওয়া যাইতেছে। 

বোগশ্চিতবৃত্তিনিরোধ? ॥ ২ ॥ 

সুত্রার্থ_চিত্তকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি অর্থাৎ আকার 
বা পরিণাম গ্রহণ করিতে ন! দেওয়াই যোগ। 

ব্যাখ্যা-এখানে অনেক কথা আমাদিগকে বুঝাইতে 

হইবে। প্রথমতঃ, চিত্ত কি ও বুত্তিগুলিই বা কি, তাহ! 

বুঝিতে হইবে । আমার এই চক্ষু রহিয়াছে। চক্ষু বাস্তবিক 

দেখে না। যদি মন্তিক্ষমধ্যস্থ দর্শনেন্িয় ব1 দর্শনশক্তিটিকে 

নাশ করিয়া ফেল, তবে তোমার চক্ষু থাকিতে পারে, 

চক্ষের পুতুল অক্ষত থাঁকিতে পারে, আর চক্ষের উপর যে 

ছবি পড়িয়া দর্শন হয়, তাঁহাঁও থাকিতে পারে তথাপি দেখা 

যাইবে না। তবেই চক্ষু কেবল দর্শনের গৌণ যন্ত্র মাত্র 

হইল। উহা প্রকৃত দশনেক্দিয় নহে। দর্শনেন্দডিয় , মস্তিফের 

অন্তর্গত ন্নানুকেন্ত্রে অবস্থিত। স্থতরাং দেখা গেল, কেবল 
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তইটি চক্ষুতে কোন কাজ হইতে পারে না। কখন কখন লোকে 

চক্ষু খুলিয়া নিদ্রা বায়। বাহ চিত্রটি রহিয়াছে, দশনেক্দিয়ও 

রহিয়াছে, কিন্তু তৃতীয় একটি বস্ত্র প্রয়োজন । ( গ্রহণ ধারণ জন্য ) 

মন ইন্জিয়ে সংঘুক্ত হওয়। চাই। সুতরাং দর্শনক্রিয়ার জন্য চক্ষুরূপ 
বহিধন্্, মন্তিষস্থ লারুকেন্্র ও মন এই তিনটি জিনিসের আবশ্তক। 

কখন কখন এমন হয় যে, রাস্ত। দিয়! গাড়ী চলিয়া যাইতেছে, 
কিন্ত তুমি উহার শব্দ শুনিতে পাঁইতেছ না। ইহার 
কারণ কি? করণ তোমার মন শ্রবণেন্দিয়ে সংযুক্ত হয় 

নাই। অতএব প্রত্যেক অনুভবক্রিয়ার জন্য চাই--প্রথমতঃ, 

বাহিরের যন্ত্র, তৎপরে ইন্দ্র এবং তৃতীর়তঃ, এই উভয়েতে 

মনের যোগ । মন বিষয়াভিঘাতজনিত ( আলোচনা ) বেদনাকে আরও 

অভ্যন্তরে বহন করিয়। নিশ্চরাত্মিক। বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে । 

তখন বুদ্ধি হইতে প্রতিক্রির। ( উহাপোহততরজ্ঞান) হর। এই 
প্রতিক্রিয়ার সহিত অহ্ংভাব জাগিয়া উঠে। আর এই ক্রিয়া ও 

প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, পুরুষ বা প্রকৃত আত্মার নিকট অপিত 

তয়। তিনি তথন এই মিশ্রণটিকে একটি (মৃন্তি ও ব্যবধি ) বস্তুরূপে 

উপলব্ধি করেন। ইন্দ্রিয়গণ, মন, নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি ও অহংকার 

মিলিত ইয়া যাঁহী। হয়, তাহাকে অন্তঃকরণ বলে। চিন্তসংজ্ঞক 

মনের উপাদানীভূত বস্ত্র ভিতর উহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়- 

স্ববূপ। চিত্তের অন্তর্গত এই সকল চিন্তাপ্রবাহকে বৃত্তি ( ঘুণি ) 

বলে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত, চিন্তা কি পদার্থ? চিন্তা মাধ্যাকর্ষণ 

ব। বিকর্ষণ-শক্তির হ্যায় একপ্রকার শক্তিমাত্র। গ প্রাকৃতিক 

শক্তির অক্ষয় ভাগাঁর হইত্তে এই শক্তি গুছীত। চিত্তনামক 
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যন্ত্রটি এই শক্তিটিকে গ্রহণ করে, আর যখন উহা] ভৌতিক 

প্রকৃতির অপর প্প্রান্তে নীত হয়, তথনই তাহাকে চিন্তা বলে। 

এই শক্তি আমাদের খাঁন হইতে সংগৃহীত হয়। প্র খাগ্ছ 
হইতেই শরীরের গতি ইত্যাদি শক্তি হর। আর চিন্তাব্ধপ 
সমুদয় হুক্সতর শক্তিও উহা হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং 

মন ঠৈতন্ময় নহে । উহ] আপাততঃ চৈতন্ময় বলিরা। বৌ 

হয় মাত্র। এইরূপ বোধ হ্ইবার কারণ কি? কারণ 

চৈতন্থনয় আত্মা উনার পশ্চাতে রহিয়াছে । তুশিই একনাত্র 
চৈতন্তময় পুরুব_মন কেবল একটি ন্ত্রমা্ত যন্দারা তুমি 

বহির্জগৎ অনুভব কর। এই পুস্তকথাঁনির কথ। ধর, বাহিরে 

উহার পুস্তক-রূপী অস্তিত্ব নাই। বাচিরে নাস্তিক বাহ 
আছে তাহা অন্ঞত ও অঞ্জের। উহা ' কেবল উত্তেজক কারণ 

মাত্র। বেমন জলে একটি গ্রস্তর্ণণ্ড নিক্ষেপ কৰিলে জল 

প্রবাহাকারে বিভক্ত হইরা এ গ্রস্তপ-খণ্ডকে প্রতিঘত করে, 

তদ্রুপ উহ| বাইয়া! মনে আঘাত এদান করে, আর মন হইতে 

একটি প্রতিক্রিরা হয়। স্তরাং আদল বহির্জগৎটি মানসিক 

প্রতিক্রিয়ার উত্তেদক কারণ মাত্র। পুস্তকাঁকার, গঙাকার 

বা মনুষ্যাকার কোন পদার্থ বাহিরে নাই; বাহিরের 

উত্তেজক কারণ হইতে বে মনের মধ্যে প্রতিক্রিরা হর 

কেবলমাত্র তাহাই আমরা জানিতে পারি। জন ষ্ররার্ট 

মিল বলিরাছেন, “অনুভবের নিত্য সম্ভাব্যতার নাম ভূত ৮ 

বাহিরে ভেবল এ প্রতিক্রিয্া। উৎপন্ন করির। দিবার উত্তেজক 

কারণ মাত্র রহিরাছে। উদাহরণ-স্থলে একটি শুক্তিকে 
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লওয়। যাউক। তোমরা জান, মুক্ত কিরূপে উৎপন্ন হয়। 
এক বিন্দু বাঁনুকণী%্চ অথনা আর কিছু উহার ভিতরে প্রবেশ 

করিয়া উহ্নাকে উত্তেজিত করিব থ|কে ; তখন সেই শুক্তি এ 

বালুকার চতুর্দিকে একপ্রকার এনামেল-তুপ্য আবরণ দিতে 
থাকে। তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। এই সমুদয় ব্রঙ্গাগুই 
বেন আমাদের নিজের এন!মেল-ম্ববূপ। প্রকৃত জগৎ এ 

বালুকা-কণ1। সাধারণ লোকে এ কথা কখন বুঝিতে পারিবে 

না, কারণ যখনই সে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে, সে তখনই 

বাতিরে এনামেল নিক্ষেপ করিবে ও নিভের সেই 

এনামেলটিকেই দেখিবে। আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, 

বুির প্রকৃত অর্থ কি। মানুষের পকৃত স্বরূপ যাহ, তাহ! 

মন্রও অতীত। মন তাহার হশ্ডে একটি বন্ত্তুল্য। তীহারই 

চৈতন্য ইহার ভিভর দ্রির। আমিতেছে। বখন তুমি উহার 

পশ্চাতে দ্রষ্টারূপে অবস্থিত থাক, তখনই উহা চৈতন্তময হইয়! 

উঠে। বথন মানুষ এই মনকে একেবারে ত্যাগ করে, 

তখন উহার একেবারে নাঁশ হইয়া যার, উহার অস্তিত্ব মোটেই 

থাকে না। ইহা হইতে বুঝা গেল, চিত্ত বলিতে কি বুঝার। 
উহ] মনম্তত্ব-স্বরূপ-_বুততিগুলি উহার তরঙ্গ-্বরূপ, বখন 

বাহিরের কতকগুলি কারণ উহার উপর কাধ্য করে, 
তখনই উহ! এ প্রবাহ-রূপ ধারণ করে। জগৎ বলিয়া 

* বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে বালুকণ। হইতে দুস্তার উৎপত্তি, এই 

লোকপ্রচলিত বিশ্বামটর কোন দৃঢ ভিত্তি নাই; সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র কীটাণু 

বিশেষ (1১৪19516০) হইতে মুক্তার উৎপত্তি 
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'আমাদের যাহা ধারণা আছে, তাহার সমুদয়ই কেবল এই 
বৃত্তিগুলিকে বুঝিতে হইবে । 

আমরা হের তলদেশ দেখিতে পাই না, কারণ উহার 

উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র তরক্ষে আবৃত। যখন সমুদয় তরঙ্গ শান্ত 

হইয়া জল স্থির হইরা যাঁর, তখনই কেবল উহার তলদেশের 

ক্ষণিক দশন পাওয়া সম্ভব। যদি জল ঘোল] থাকে বা উঠ1 

ক্রমাগত নড়িতে থাকে, তাহা হইলে উহার তলদেশ কখনই 

দেখা বাইবে না। যদি উহ নির্মল থাকে, আর উহাতে 

বিন্দুমাত্র তরঙ্গ ন1। থাকে, তবেই আমরা উহার তলদেশ - দেখিতে 

পাইব। হ্রদের তলদেশ আমাদের এরুত স্বরূপ-ত্র্দটি চিত্ত, 

আর উহার তরলগুলি বৃত্বিষ্বরূপ। আরও দেখিতে পাও 

যায়। এই মন ত্রিবিধ-ভাবে অবস্থিতি করে; প্রথমটি 
অন্ধকারময় অর্থাৎ তমঃ,» যেমন পশ্ড ও অতি মুর্খ দিগের 

মন। উহার কাধ্য কেবল অপরের অনিষ্ট কর; এইরূপ 

মনে আর কোনপ্রকার ভাব উদর ভব না। দ্বিতীর, মনের 

ক্রিয়াশীল অবস্থা, রজঃ--এ অবস্থায় কেবল গ্রভুত্ব ও ভোগের 

ইচ্ছা থাঁকে। 'আঁমি ক্ষমভাঁশালী হইব ও অপরের উপর প্রভূত 

করিব তখন" এই ভাব থাকে । তৃতীর, বখন সমুদ্র প্রবা 

উপশান্ত হয়-হদের জল নিম্মল . হইয়া যার--তাহাকে সতত 

না শান্ত অবস্থা বল! বার। ইহা! জডাবস্থা নহে, কিন্তু অতিশয় 

ক্রিরাথাল অবস্থা । শান্ত হওয়া শক্তির সর্বাপেক্ষা উচ্চতম 

বিকাশ। ক্রিয়ানীল হওয়া ত সহজ। লাগাম ছাড়িয়া 

দিলে অশ্থের। তোমাকে আপনিই টানিয়। লইয়। যাইবে। 
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যেমে লোক ইহ! করিতে পারে; কিন্ধ ঘিনি এইরূপ" 

দ্রুতধাবনশীল অশ্বকে থামাইতে পারেন, তিনিই মহাশত্তিধর 

পুরুষ । ছাঁড়িম্বনা দেওয়া! ও বেগ ধারণ কর! ইহাদের মধ্যে 

কোন্টিতে অধিকতর শক্তির প্রয়োন? শান্ত ব্যক্তি আর অলস 

ব্যক্তি এক প্রকারের ননে। সত্তরকে যেন অলনতা মনে করিও না। 

বিনি মনের এই তরঙ্গগুলিকে আপনার অন্দীনে আনিতে পারিরাছেন, 

তিনিই শান্ত পুরুষ। ক্রিয়াণালতা নিপ্নতর শক্তির ও শান্তভাঁব উচ্চতর 

শক্তির প্রকাশ। | 

এই চিত্ত সদা-সর্ধদাই উহার স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থা 
পুনঃ-প্রান্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্কু ইন্দ্রিরগুলি উহাকে বাহিরে 
আকর্ষণ করিয়া রাখিতেছে। উহাকে দমন করা, উহার বাহিরে 

যাইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ কর] ও উহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া! সেই 

চৈতন্তঘন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে ফিরান-_ইহাই যোগের প্রথম 
সোপান ; কারণ কেবল এই উপায়েই চিত্ত উহার প্রকৃত পথে 

ঘাইতে পারে। 

বদ্দিও অতি উচ্চতম হইতে অতি নিমতম প্রাণীর ভিতরেই 

এই চিন্ত রহিন্নাছে, তথাপি কেবল মমুষ্যদেহেই আমরা উহাকে 
বুদ্ধিরপে বিকশিত দেখিতে পাই। মন যতদিন ন বুদ্ধির আঁকার 

ধারণ করিতেছে, ততদিন উহার পক্ষে এই সকল বিভিন্ন সোপানের 
মধ্য দিন] প্রত্যাবর্তন করিয়া আত্মাকে মুক্ত কর সম্ভব নহে। গে! 

অথব1 কুকুরের পক্ষে সাক্ষাৎ ঘুক্তি অসম্ভব, ক।রণ উহাদের মন 

আছে বটে, কিন্তু উহার্দের মন এখনও বুদ্ধির আকার ধারণ করে 

নাই। 
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এই চিত্ত অবস্থাভেদে নান। রূপ ধারণ করে, যথ।- ক্ষিপ্ত, 

মুঢ, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র (বিবেকখ্যাতি বা প্রসংখ্যান ) *। মন 

এই চান্িপ্রকার অবস্থায়, চারিপ্রকার রূপ ধারণ করিতেছে । 

প্রথম, ক্ষিপ্তু-সে অবস্থা মন চারিদিকে ছড়াইন্বা বায়, যে 

অবস্থান কন্মনাসন| প্রনন থাকে । এইরূপ মনের চেষ্টা কেবলঈ 

সুখ ঢঃখ এই দ্বিবিধ ভবে প্রকাশ হগ্য়া। তত্পবে মুঢু 

অবস্থা উহ! তমোপগুণাত্মক ; উহ্ভার চেষ্ট। কেবল অপবের অনিষ্ট 

কবা1। বিন্দিপ্ত অবস্থ। তাহাই, যখন মন মাপনার কেন্দের দিকে 

যাইবার চেষ্। করে। এখানে টীকাকাঁর বলেন, বিক্ষিপ্ত অনন্ত 

দেবতাদের ও মুটাবস্থা অস্থরদিগের স্বাহানিক। একাগ্র চিন্তুই 

আমাদিগকে সমাধিতে নইরা। যায় । 

তদা দ্রহ্ট$ স্বরূপেইবস্থানন্ ॥ ৩ ॥ 

ত্রার্থ-তখন ( অর্থৎ এই নিরোধের আবন্থায়) 

দ্রষ্টা ( পুরুষ ) আপনার (অপরিবর্তশীয়) স্বরূপে অবস্থিত 

থাকেন। 

ব্যাখ্যঁবখনই প্রবাহগুশি শান্ত ভইয়। যায় ও হুদ 
শান্তভাবাপন্ন হই বার, তখনই আনর1 হ্রদের নিক্ভূমি দেখিতে 
পাই। ' মন সধ্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে । যখন উহা শান্ত 
হই বায়, তখনই আমরা আমাদের খ্বরূপ বুঝিতে পারি; 

* এখানে নিরুদ্ধ ( ধর্মমেঘ বা পরপ্রসংখ্যান) অবস্থার কথ! বল হয় 

নাই, কারণ নিকদ্ধাবন্থাকে প্রকৃতপক্ষে চিত্তবৃত্তি বল! যাইতে পারে ন!। 
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তখন অমর! এ প্রবাহগুলির সহিত আপনাদিগকে মিশ|ইব। ফেলি না, " 
কিন্বু নিজের ত্বরূপে অবস্থিত থাকি । 

বৃতি-সারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥ 

সুত্রার্ অন্যান্য সময়ে (অর্থাৎ এই নিরোধের 

অবস্থা ব্যতীত সময়ে ) ড্রষ্ট। ( চিন্ত) বৃত্তির সহিত একীভূত 
হইয়া থাকেন। 

ব্যাখ্যাঁথেমন কেহ আমাকে নিন করিল, আমি 

অভিশন্ন দুঃখিত হইল।ম ; ইহা একপ্রকার পরিণাম একপ্রকার 

বৃক্তি-আমি উহার গঠিত আমাকে দিশ্রিত করিম্বা ফেলিতেছি ; 
উহার ফণ দুঃখ । 

বুয়ঃ পঞ্চতব)ঃ ক্লিকাহক্রিক্টাঃ ॥ ৫ ॥ 

সুত্রার্থ_বৃত্তি পাঁচপ্রকার__ক্রেশ-যুক্ত ও ক্রেশ-শূহ্য। 

প্রমাণ-বিপর্ধযয়-বিকল্প-নিদ্র-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥ 

স্থত্রার্থ_ প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি 

অর্থৎ সত্যজ্ঞান, ভ্রম-জ্ঞীন, শীর্দভ্রম, নিদ্রা ও স্মৃতি-_ 

বৃণ্তি এই পাঁচ প্রকার । 

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥ 

সৃত্রার্থ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব, অনুমান 

ও আগম অর্থাৎ বিশ্বস্ত লৌকের বাক্য__এইগুলিই 

প্রমাণ। 
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ব্যাখ্য1-ধখন আমাদের ছুইটি অনুভূক্তি পরস্পর পরম্পরের 

বিরোধী না হয়, তাহাকেই প্রমাণ বলে। আমি কোন 

বিষয় শুনিলাম; ধরি উহ? কিছু পূর্বান্থভৃতি বিষয়ের বিরোধী 

হয়, তবেই আমি উহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে থাকি, উহা কখনই 
বিশ্বাস করি না। প্রমাঁণ আবার তিন প্রকার। সাক্ষাৎ 

অন্থুভব বা প্রত্যক্ষ-ইহা একপ্রকার প্রমাণ। যদি আমর! 

কোনপ্রকার চক্ষুকর্ণের ভ্রমে না! পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে 

আমরা যাহা কিছু দেখিবা অনুভন করি, তাহাকে প্রতাক্ষ 

বল। যাইবে। আমি এই জগৎ দেখিতেছি, উহার অশ্থিত্ব 

আছে, তাহার ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ । দ্বিতীয়, অন্গগান_- 

তোমার কোন লিঙ্গজ্ঞান হইল। তাঁহ। হইতে উহা বে বিষয়ের 

হচন॥) করিতেছে তাঁহীকে জানাই দেক্স। তৃতীয়তঃ, 
আগ্তবাকা-যোগী অর্থাৎ ধাহার। প্রকৃত সত্য দর্শন করিরাঁছেন, 

তাহাদের প্রত্যক্ষা্গভূতি। আমরা সকলেই জ্ঞানলাভের জন্ত 
ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছি । কিন্ধ তোমাকে আমাকে উহার 

জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়, বিচার-রূপ দীর্ঘকালব্যাপী 

বিরক্তিকর রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে হম, কিন্ত বিশুদ্ধসত্ 

যোগী এই সকলের পারে গিরাছেন। তাহার মনশ্ক্ষের 

সমক্ষে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব এক হইরা গিরাছে, তাহার 

পক্ষে উহারা বেন একখানি পাঠ্যপুস্তকত্বূপ। আমাদের 

মত জ্ঞান্লাভের এঁ মুদ্ুগতি বিরক্তিকর প্রণালীর ভিতর দিয় 

বাওর়। তাহার পক্ষে আর আবশ্তক করে না। তাহার 

বাক্যই প্রমাণ, কারণ তিনি নিজের ভিতরেই সমুদয় জ্ঞানের 
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উপরন্ধি করেন। তিনিই সর্দজ্ঞ পুরুষ। এইরূপ ব্যন্তিগণই 
শাস্ত্রের ররিত, আর এই জন্ই শাস্ত্র প্রমাণ বলির গ্রাহা। 

বদি বর্তমান সময়ে এপ লোক কেহ থাকেন, তবে তাহাব 

কথা৷ অবগ্ঠ গ্রমাণরূপে গণ্য হইবে। অন্যান্য দার্শনিকেরা এই 

আপ্তসগ্থন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। তীহারা প্রশ্ন উত্বাপন 

করিরাছেন, আগুবাক্য সত্য কেন? তীহারা ইহার এই 

উত্তর দেন, “আগুবাক্যের প্রমাণ এই যে, উহা তাহাদের প্রত্যক্ষ 

অনুভূতি ।” যেমন পূর্নজ্ঞানের বিরোধী না৷ হইলে, তুমি যাহ! 

দেখ, আমি যাহা দেখি, তাহ! প্রমাণ বলির) গ্রাহা হয়, 

উহারও প্রামাণ্য সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইন্দরিয়ের অতীত 

জ্ঞান লাভ করা সম্ভব; যখনই জ্ঞান, ঘুক্তি ও মনুষ্যের পুর্ব 
সত্য অনুভূতিকে খণ্ডন না করে, তখন সেই জ্ঞানকে প্রমাণ বলা 
যায়্। একজন উন্মত্ত বাত্তি আসির়া বলিতে পারে, আমি 

চারিদিকে দেবতা দেখিতে পাইতেছি। উহাকে প্রমাণ 

বল। যাইবে না| প্রথমতঃ, উহ সত্যজ্ঞান হওয়া চাই। 

দ্বিতীয়তঃ, উহ যেন আমাদের পূর্ববজ্ঞানের বিরোধী ন। হয়। 

তৃতীরতঃ, সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর উহা! নির্ভর করে। 

অনেককে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, এরূপ ব্যক্তির চরিত্র 

কিরূপ দেখিবার তত আবশ্তক নাই, সেকি বলে সেইটিই 
জানা বিশেষরূপে আবশ্যক _সে কি বলে ইহাই প্রথম 

শুনা আবশ্যক | অন্তান্ত বিষয়ে এ কথা সত্য হইতে পারে; 

কোন লোক তুষ্টগ্রকৃতি হইলেও সে জ্যোতিষ সম্থন্ধে কিছু 
আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্ত ধন্মবিষয়ে স্বতন্ত্র কথ।; করণ 
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কোন অপবিত্র ব্যক্তিই ধন্মের প্রত সত্য লাভ করিতে 

পারিবে না। «ই কারণেই আমাদের প্রথমতঃ দেখা উচিত, 

যে ব্যক্তি আপনাকে আতপ্ত বলির] খোষণা করিতেছে, সে 

ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র কি-না। দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে 
হইবে, সে অতীন্দিয় জবান লাভ করিয়াছে কি-ন1। তৃতীক্গতঃ, 

আমাদের দেখা উচিত থে, সে ব্যক্তি যাহা বলে তাহ! 

মনুষ্যাভাতির পূর্ব সত্যজ্ঞান 'ও অভিজ্ঞগার বিরোধী কি-না । কোন 

নুতন সত্য আবিলুত হইলে, উচ্ভ পূর্বের কোন সত্যের 

খণ্ডন করে না বরং পূর্ধব সত্যের সঠ্তি ঠিক খাপ খাইয়। যায়। 
চতুর্থতঃ। এ সত্যকে অপরের প্রন্যক্গ করিবার সম্তাব্যত। 

থাঁকিবে। বদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি কোন অলৌকিক 

দৃশ্ত দর্শন করিয়াছি, আর সঙ্গে ্দে বে যে তোমার উহ 
দেখিবার কোন অধিকার নাই, আমি তাহার কথা বিশ্বাস 

করি না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয় 

'দেখিতে পারিবে উহ]! সত্য কি-না । আবার খিনশি ধন- 

বিনিমরে আপনার জ্ঞান বিক্রয় করেন, তিনি কখনই আপগ্ত 

নহেন। এই সমস্ত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া আবগ্তক। 

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র ও নিঃম্বাথ, 

তাহার লাঁভ অথবা যশের আকাজ্ষা নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহ] 

তাহাকে দেখাইতে হইবে বে, তিনি জ্ঞানাতীত ভূমিতে 
আরোহণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ তাহার আমাদিগকে এমন 

কিছু দেওয়া! আবশ্তক যাঁচা আমর] ইন্দ্রিয় হইতে লাভ করিতে 
পারি না ও যাহা জগতের কল্যাথকর। আরও দেখিতে হইবে 
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বে, উহ অন্যান্য সত্যের বিরোধী ন। হয়; যদি উহ অন্থান্: 
বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হর তবে উভা তৎন্গণাঁৎ পরিত্যাগ 

স্তই থে কেবল এ বিষয়ের অধিকারী, 
আর কেহ নয, তাঠ। হইবে না । অপরের পক্ষে বাহ! লাভ কর) সম্ভব 

তিশি কেবল নিজের জীননে তাহাই কাধ্যে পরিণত করিয়া! দেখাইবেন | 

াহা ভইনে প্রমাণ ভিন একার হইল + প্রত্যণঃ - ইন্ছি -নিষসাশ্ভূতি 

মন্রমান ৪ আপ্রণাক্য । এই আধ কথাটি ইতর।জাতে "সজবাদ করিতে 
পাখি তছি ন। | উহাকে অন্তপ্রাণি 5 (17510150) শবের দ্বারা প্রকাশ 

কব। বায় না; কারণ, এই অন্তুগাণন বাহির ইইণে আইনে, আর 
এক্ষণে বে ভীবের কণা হইনেছে, তাহা ভিতর হইতে আইসে। 

বর। চতুর্থতঃ, মেই ব্যক্তি 

ইঠাব আন্ষপ্িক অর্থ--“বিনি পাইয্(ছেন”। 

তা মিথ্যাজ্ঞানমতন্রপ প্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥ 
_বিপর্ধায় অর্থে মিথ্য।-জ্ঞান, যাহা সেই বস্তর 

টি | প্রতিচিত নভে | (ইহ। তিন প্রকার_ সংশয়, 

বিপধ্যয় ও তর্ক । ) 

ব্যাথ্য।-_আর এক গ্রকাঁর বৃত্তি এই যে, এক বস্তুতে অন্য বস্তর 
্রান্তি। ইহাকে বিণধ্যয় বলে ; বগা, শুক্তিতে রজত-ভ্রম। 

শব্দ-জ্ঞানানুপাতী বস্তশুন্যো বিকল্প ॥৯॥ * 

সূত্রার্থ_কেবলমাত্র শব্ধ হইতে যে একপ্রকাঁর জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়, অথচ সেই শব্দ-প্রতিপাগ্ বস্তুর অস্তিত্ব যদি ন 

থ।কে, তাহাকে বিকল্প" অর্থাৎ শব্₹-জাত ভ্রম বলে। (ইহ! 
তিন প্রকার-__বস্ত, ক্রিয়া ও অভাব। )" 
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ব্যাখ্যা।- বিকল্প নামে আর এক প্রকার বৃত্তি আছে। একট 

কথ শুনিলাম, তখন আর আমরা উহ|র অর্থবিচার ধীরভাবে ন। 
করিয়া তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলাম। ইহা চিত্তের 

দুর্বলতার চিহ্ন । নংবমবাদটি এখন বেশ বুঝ যাইবে। মানুষ যত 
দূর্বল হয়, তাহার সংঘমের ক্ষমতা ততই কম থাকে । সর্বদা এই 
সংবমের মানদণ্ড দ্বারা আত্মপরীক্ষ। করিবে। যখন তোমার জু 
অথব। ছুঃখিত হইবার ভাব আসিতেছে, তখন বিচার করিয়া দেখ যে, 
কোন সংবাদ তোমার নিকট আঁপিবামাত্র কেমন তোমার মনকে 

বুত্তিতে পরিণত কৰিয়। দিতেছে । 

অভাব-প্রত্যয়ালন্বন! বৃততিনিদ্রো ॥ ১০ ॥ 

সুত্রার্থ_যে বৃত্তি শুন্তভাবকে অবলম্বন করিয়া! থাকে, 
সেই বৃত্তিই নিদ্র। | 

ব্যাখ্যা-আর এক প্রকার বৃত্তির নাম নিদ্রা (স্বপ্ন ও 

শুষুপ্তি)। আমরা বখন জাগিয় উঠি, তখন আমরা জানিতে 

পারি বে, আমরা ঘুমাইতেছিলাম। অন্ুভৃত বিষয়েরই কেবল 

স্মৃতি হইতে, পারে। যাহ! আমর অন্থভব করি না, আমাদের 

সেই বিষয়ের কোন স্থতি আসিতে পারে না। প্রত্যেক 

প্রাতক্রিয়াই চিত্হদের একটি তরঙগ-স্বরূপ। এক্ষণে কথা 
হইতেছে, নিদ্রায় যদি মনের কোন প্রকার বুত্তি না থাকিত, 

তাহা হইলে এ অবস্থায় আম।দের ভাঁবাত্মক বা অন্তাবাত্মক 

কোন অনুভূতি থাঁকিত না। সুতরাৎ আমর) উহা! ম্মরণও 

করিতে পারিতাম না। আমরা যে নিদ্রাবস্থাটি স্মরণ করিতে 
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পারি, ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, নি্বাবস্থায় মনে এক গ্রাকার 

তরঙ্গ ছিল। স্মৃতিও এক প্রকার বৃত্তি। 

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমে|ষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥ 
সুত্রার্থ__ অনুভূত বিষয় সমস্ত যখন আমাদের মন হইতে 

চলিয়৷ না যায় (যখন সংঙ্কারবশে জ্ঞানের আয়ত্ত হয় )। 

তাহাকে স্মৃতি বলে। (ইহ! ছুই প্রকার-ভাবিত ও 

অনুগ্ভীবিত। ) 

ব্যাখ্যা- পূর্বে থে চারি প্রকার বুত্তির বিষন্ন কথিত হইয়াছে, 
তাহার প্রত্যেকটি হইতেই ম্বৃতি আসিতে পারে। মনে কর, 

তুমি একটি শব্দ শুনিলে। ই শব্দটি বেন চিত্রহ্দে বিগ্গিগ্ত 
প্রস্তর-তুল্য ; উহাতে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ (প্রত্যয় ) উৎপন্ন হ়। সেই 
তরঙ্গটি আবার আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা৷ উৎপাদন 

করে। ইহাই ( গ্রাহ্া রূপ) স্থৃতি। নিদ্রাতেও এই ব্যাপার ঘটিয়৷ 

থাকে । যখন নিদ্র। নামক তরঙ্গ বিশেষ চিত্তের ভিতর স্বৃতিরূপ অনেক : 

ুরঙ্গপরম্পর উৎপাদন করে, তখন উহাকে শ্বগ্র বলে। জাগ্রৎকালে 

নাহ|কে স্থৃতি বলে, নিদ্রাকালে সেইরূপ তরঙ্গকেই স্বপ্ন বপিয়।! থাকে। 

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ? ॥ ১২ ॥ 

সুত্রার্থ_অভ্যাম ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই বৃত্তিগুলির 

নিরোধ হয়। 

ব্যাখ্যাঁ-এই বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে, মন বিশেষরূপ 

নির্মল, সৎ ও বিচারপূর্ণ হওয়া আবশ্তক। অভ্যাস করিবার 

আবশ্তক কি? প্রত্যেক কাধ্যই হৃদের উপরিভাগে কম্পনশীল 
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প্রবাহম্বরূপ। প্রত্যেক কাধ্যেই যেন চিত্তহদের উপর 'একটি 

তরঙ্গ চলিঘন) যার। এই কম্পন কালে নাঁশ ভইরা বায়। থকে 

কি? সংস্করসমূহই অপশিষ্ট থাকে। মনে এইরূপ অনেকগুলি 

সংস্কর পড়িশে সেগুণি একত্রিত হইথা অভ্যানরূপে পরিণত 

হর । অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব” এইরূপ কথিত হইয়া থাকে ; 

শুধু দ্বিতীর স্বভাব নহে, উহ! প্রথন প্বভাবও বটে__মানুষের 

সনুদ্য় স্বভাবই এ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমরা এখন 
নেরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট বহিরাছি, তাহা পূর্ব অভ্যাসের ফল। 

স্মুদর অভ্যাসের ফল জানিতে পারিলে, আমাদের মনে 

সাত্বন)। আইসে, কারণ বদি আমাদের বন্তনান প্বভাব কেবল 

অভ্যানবশেই হইয়া থাঁকে, তাঠা হইলে আমরা ইচ্ছা করিলে 

যখন ইচ্ছা ও অভ্যানকে নাঁশও করিতে পারি। আমাদের 

মনের ভিতর থে চিন্তাগ্রবাহগুলি চলিপ্ন। যার, তাহার প্রত্যেকটি 

এক একটি দাগ রাখিয়া যায়, সংক্কারগুল তাহাদের মঘটি। 

আমাদের চরিত্র এই সমুদয় সংস্কারের সমষ্রি্ঘরূপ। খখন কেন 

বিশেষ বৃত্তিগ্রবাহ প্রবল হর, ভখন লোকের সেই ভাব হইব! 
দাড়ায়। বখন সদ্গুণ প্রবল হর, তখন মানুষ সৎ হইয়। বাঁয়। 

বর্দি মন্দ ভাব প্রবল হয়, তবে মন্দ হইরা যায়। যদি 

আনন্দের ভাব প্রবল হয়, তবে মনুষ্য সুখী হইয়া থাকে। 

অসৎ অভ্যাসের একমাত্র গ্রতিকার-তাহার বিপরীত অভ্যাস। 

যত কিছু অসৎ অভ্য।স আমাদের চিত্তে সংস্কারবদ্ধ হইয়া 

গিয়াছে, তাহা কেবল সঙ অভ্যাসের দ্বারা নশ করিতে 

হইবে। কেবল সতকাধ্য করির! যাও, সর্বদা পবিত্র চিন্তা 
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কর; অসৎ সংস্কার নিবারণের ইহাই একমার উপায়। কখনই 

বপিও নাঃ অমুকের আর উদ্ধারের আশ! নাই। কারণ অসৎ 

বাক্তি কেবল একটি বিশেষ 'গ্রকার চরিত্র, বাহা কতকগুলি 

অভ্যাসের সমষ্টিমার, তাতারই পরিচয় দিতেছে। নৃতন ও 
সৎ অভ্যাসের দ্বারা এগুপিকে দূর করা৷ ঘাঁইতে পারে। চরিত্র 

কেবল পুনঃ পুনঃ অভ্যামের সমটিমাত্র। এইরূপ পুনঃ পুনঃ 
অন্যাঁসই কেবল স্বভাঁবকে সংশোধন করিতে পারে । 

তত্র স্থিতো বত্বেহভ্যানঃ ॥ ১৩ ॥ 

সত্রার্থ--এ নৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশে রাখিবাঁর 
যে নিয়ত চেষ্ট।, তাহাকে অভ্যাস বলে। 

ব্যাখ্য1--মভ্যাস কাহাঁকে বলে? মনকে দমন করিবার চেষ্ট। 

অর্থাৎ উঠার গ্রবাহরূপে বহির্গীতি নিবারণ করিবাঁব চেষ্টাই ভ্যান | 

সতু দীর্ঘকালনৈরন্তধ্যনৎকারপেবিতো দৃঢভূঘিঃ ॥১৪॥ 

স্ত্রার্থ__দীর্ঘকাল সদা সব্ধদা তীব্র শ্রন্ধার সহিত 

(সেই পরম-পদ-প্রাপ্তির) চেষ্টা করিলেই অভ্যাস 
দূঢভূমি হইয়া যায়। 

ব্যাখ্যা-এই সংঘম এক দিনে আইসে না, দীর্ঘকাল 

নিরন্তর অভ্যাস করিলে পর আইসে। 

দৃষ্টানুশ্রবিকবিব্য়বিতৃঞ্ঃস্ত বশীকারসংজ্ঞ 

বৈরাগ্যয্ ॥ ১৫ ॥ 

সুত্রার্থ_দৃষ্ট অথবা শ্রুত সব্বপ্রকার বিষয়ের 
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আকাজ্ষা। যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার নিকট যে 
একটি অপুর্ব ভাব আইসে, যাহাতে তিনি সমস্ত বিষয়- 
বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তাহাকে বৈরাগ্য ব৷ 
অনাসক্তি বলে। (উহা! চারি প্রকার--যতমান, ব্যতিরেক, 
একেক্ড্রিয় ও বশীকার। ) 

ব্যাখ্য1--দুইটি শক্তি আমাদের সমুদয় কাধ্যপ্রবৃত্তির 

নিয়ামক--(১) আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা, (২) 

অপরের অম্ুভূৃতি। এই ছুই শক্তি আমাদের মনোহদে নান! 

তরঙ্গ উত্পাদন করিতেছে । বৈরাগ্য এ শক্তিদ্ধয়ের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ করিবার ও মনকে বশে রাখিবার শক্তিস্বরূপ। সুতরাং 

আমাদের প্রয়োজন-এই কাঁধ্য প্রবৃত্তির নিরামক শাক্তদ্ধরকে 

ত্যাগ করিবার শক্তি লাভ কর! । মনে কর, আমি একটি পথ 

দিয়া ঘাইতেছি, একজন লোক আসিরা 'আমার ঘড়িটি কাড়ির' 

লইল) ইহ আমার নিজের প্রত্যক্ষ।নভৃতি। ইহা আমি 

নিজে দেখিলাম। উহ1। 'আমার চিত্তকে তৎক্ষণাৎ ক্রোধরূপ 

বভ্ভির আকারে পরিণত করিয়। দিল। এ ভাব আসিতে দিবে 

না। যদ্দি উহ! নিবারণ করিতে ন। পার, তবে তোমাতে আছে 

কি? কিছুই নাই। যদি নিবারণ করিতে পার, ভবেই তোমার 
বৈরাগ্য আছে, বুঝ যাঁইবে। এইবপ) সংসারী লোকে থে 

বিযয়ভোগ করে তাহাতে আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে বিষয়- 

ভোঁগই জীবনের চরম লক্ষ্য। এ সকল আমাদের ভয়ানক 

প্রলোভন-স্বরূপ ৷ গুলিতে সম্পূর্ণ উদাসীন হওয়া ও মনকে 

উহার্দিগকে লইয়।৷ বৃতির আকারে পরিণত হইতে না দেওয়াই 
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বৈরাগ্য। স্বা্ভূত ও পরান্ভৃত বিষয় হইতে যে আমাদের 
ছুই প্রকার কাধ্যপ্রবৃত্তি জন্মায়, উহারদিগকে দমন করা ও এইরূপে 

চিত্তকে উহাদের বশ হইতে না দেওয়াকে বৈরাগ্য বলে। এগুলি 

যেন আমার অধীনে থাকে, আমি যেন উহাদের অধীন না হই। 
এই প্রকার মনের ব্লকে বৈরাগ্য বলে-_এই বৈরাগ্যই মুক্তির 
একমাত্র উপায় । 

তৎপরং পুরুষখ্যাতেগু ণবৈতৃষ্ত্যম্ ॥ ১৬ ॥ 

সত্রার্থ-যে তীত্র বৈরাগ্য লাভ হইলে আমরা 

গুণগুলিতে পর্যন্ত বীতরাগ হই ও উহাদিগকে পরিত্যাগ 

করি, তাহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয় । 
ব্যাখ্য)-বখন এই বৈরাগ্য আমাদের গুণের প্রতি 

আসক্তিকে পধ্যন্ত পরিত্যাগ করায়, তখনই উহাকে শক্তির 

উচ্চতম বিকাশ (অগ্র্যা ) বল। যায় । প্রথমে পুরুষ বা আত্মা কী 

ও গুণগুলিই বা কী, তাহ! আমাদের জানা উচিত। যোগ- 

শাস্ত্রের মতে, সমুদয় প্রকৃতি ত্রিগুণাত্বিক। ; এ গুণগুলির 

একটির নাম তমঃ, অপরটি রজঃ ও তৃতীয়টি সত্ব। এই তিন 

গুণ বাহজগতে আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও উহাদের সামগ্রন্ত-এই 
ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশ পার। প্রকৃতিতে যত বস্তু আছে, সমুর্ঘয় 

প্রপঞ্চই এই তিন শক্তির বিভিন্ন সমবায়ে উৎপন্ন সাংখ্যের 

প্রকৃতিকে নানাপ্রকার তত্বে বিভক্ত করিয়াছেন; মনুষ্যের আত্ম! 

ইহাদের সকলগুলির বাহিরে, প্ররুতির বাহিরে ; উহ। স্বপ্রকাশ, 
শুদ্ধ ও পুর্ণন্বকূপ; আর প্রকৃতিতে যে কিছু চৈতন্টের প্রকাশ 
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দেখিতে পাই, তাহার সমুদয়ই প্রকৃতির উপরে আত্মার গ্রতিবিশ্ব 

মাত্র। প্রকৃতি নিজে জড় । এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, 

প্রক্কতি বলিতে উহার সহিত মনকেও বুঝাইতেছে । মনও 

গ্রক্তির ভিতরের বস্ত। আমাদের যাহা কিছু চিন্তা, তাহাও 

প্রকৃতির অন্তর্গত । চিন্তা হইতে অতি স্ুলতম ভূত পর্যন্ত 
সমুদয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত-_প্রক্ৃতির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। 

এই গ্ররুতি মচুষ্যের আত্মাকে আবৃত রাঁখিরাছে ; যখন প্রকৃতি 

এ আবরণ সরাইয়া লন, তখন আত্মা আবরণমুন্ত ভইরা 

ত্ব-মহিমার প্রকাশিত হন। পঞ্চদশ হত্রে বণিত এই বৈৰাগ্য 

দ্বার! গ্রকৃতি বশীভূত হন বলিয়। উহ1। আত্মার প্রকাশের পক্ষে 

অতিশয় সাহাধ্যকারী। পরহ্ত্রে সমাধি অর্থাৎ পূর্ণ 

একাগ্রতার লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে ।' উহাই যোগার চরম 

লক্ষ্য। 
বিতর্কবিচার|নন্দাম্মিতারূপানুগমাহ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥১৭॥ 

সুত্রার্থযে সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও 

অন্মিতা অনুগত থাকে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বা সম্যক 
জ্ঞানপুব্বক সমাধি বলে। 

ব্যাখ্যা সমাধি ছুই প্রকার। একটিকে সম্প্রজ্ঞাত ও 

অপরটিকে অসম্প্রজ্ঞাত বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে 

গ্রকৃতিকে বশীকরণের সমুদয় শক্তি আমে। সম্প্রজ্ঞাত নমাধি 

আবার চারি প্রকার। ইহার প্রথম প্রকারকে সবিতর্ক সমাধি 

বলে। সকল সমাধিতেই মনকে অগ্তান্ঠ বিষয় হুইতে সরাইয় 
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বিষল্নবিশেষের পুনঃ পুনঃ অনুপ্য।নে নিযুক্ত করিতে হয়। এই' 

প্রকার চিন্তা বা ধ্যানের বিষয় ছুই প্রকার। প্রথম, জড়-- 

চতুর্বিংশতি তত্ব ও দ্বিতীয়-_চেতন পুরুষ। যোগের এই অংশটি 

সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত। এই সাংখ্যদর্শনের 

বিষয় তোমাদিগকে পূর্বেই বলিরাছি। তোমাদের স্মরণ 

থাকিতে পারে, “মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইহাদের এক সাধারণ 

ভিত্তিভূমি আছে। উহাকে চিত্ত বলে, চিন্ত হইতেই উহাদের 
উৎপত্তি। এই চিত্ত প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলিকে গ্রহণ 

করিয়া উহাদ্িগকে চিন্তারূপে পরিণত করে।” আবার শক্তি 

ও ভূত উভয়েরই কাঁরণীভৃত এক পদার্থ আছে, ইহা অবশ্যই 
হ্বীকার করিতে হইবে। এই পদার্থটিকে অব্যক্ত বলে_ উহ! 
স্থির গ্রা্কালীন প্রকৃতির অপ্রকাশিত অবস্থ।। উহাতে এক 

কল্প পরে সমুদয় প্রকৃতিই গ্রত্যাবন্তন করে, আবার পরকল্লে 

উহ! হইতে পুনর|য় সমুদর প্রাদুভূতি হয়। এই সমুদয়ে 
অতীত প্রদেশে চৈতন্তঘন পুরুষ রহিয়াছেন। জ্ঞানই প্রকৃত 

শক্তি। কোন বস্তর জ্ঞানলাভ হইলেই আমর! উহার উপর 
ক্ষমত। লাভ করি। এইরূপে যখনই আমাদের মন এই সমুদয় 

ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধ্যান করিতে থাকে, তখনই উহাদের উপর 

ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে । যে প্রকার সমাধিতে বাহা সন 

ভূতগণই ধ্যেয় হয়» তাহাকে সবিতর্ক বলে। বিতর্ক অর্থে 

প্রশ্ন--সবিতর্ক অর্থে প্রশ্বের সহিত। যাহাতে ভূতপমুহ 

উহাদের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি এরূপ 

ধ্যানপরায়ণ পুরুষকে প্রদান করে, যেন এইজন্ত ভূতগুলিকে প্রঙ্গ 
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করা,-_তাহাকেই সবিতর্ক বলে। কিন্ত শক্তি লাভ করিলেই 
মুক্তি লাভ হয় না। উহ1! কেবল ভোগের জন্য চেষ্টা মাত্র। 

আর এই জীবনে প্রকৃত ভোগম্থথ হইতেই পারে না। 

ভোগন্থখের অন্বেষণ বুথ, ইহাই জগতে অতি প্রাচীন উপদেশ; 

কিন্তু মানুষের পক্ষে ইহা! ধারণা কর! অতি কঠিন। যখন 

সে ইহার ধারণা করিতে পারে, তখন সে জগতের অতীত 

হইয়া মুক্ত হইয়া যাঁয়। যেগুলিকে সাধাঁরণতঃ গুহাশক্তি বলে, 

তাহা লাভ করিলে ভোগের বৃদ্ধি হয় মাত্র, কিন্তু পরিশেষে 

তাহা হইতে আবার যন্ত্রণারও বৃদ্ধি হয়। অবশ্য, বিজ্ঞানের 
চক্ষে দৃষ্টি করিয়া পতঞ্জলি এই গুহা শক্তিলাভের সম্তাঁবন৷ 
স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত তিনি এই সমুদয় শক্তির প্রলোভন 

হইতে আমাদিগকে সাবধান করিয়! দিতে ভূলেন নাই। 

আবার সেই ধ্যানেই যখন এ ভৃতগুলিকে দেশ ও কাল 
হইতে পৃথক করিয়া উহীদিগের স্বরূপ চিন্তা করা য|য়,। তখন 
সেই সমাধিকে নিব্বিতর্ক সমাধি বলে। যখন আর এক 

সোপান অগ্রসর হইয়। তন্মাত্রগুলিকে ধ্যানের বিষয় করিয়া 

উহীদ্দিগকে দেশকালের অন্তর্গত বলিয়] চিন্তা করা যায়, তখন 
তাঁহাকে সবিচার সমাধি বলে। আবার এ সমাধিতে বখন এ 

হুক্মভৃতগুলিকে দেশকালের অতীত ভাবে লইয়া উহাদের 
স্বরূপ চিন্তা কর! যায়, তখন তাহাকে নিব্বিচার সমাধি বলে। 

ইহার পরবন্তী সৌপান এই-_ইহাতে সুক্ষ, স্থল উভয় প্রকার 
ভূতের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া! অন্তঃকরণকে ধ্যানের বিষয় 
করিতে হয়। যখন অন্তঃকরণকে রজন্তমোলেশান্বিদ্ধরূপে চিন্তা 
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করা হয়, তখন উহাকে আনন্দ সমাধি বলে। যখন আমরা 

অন্তঃকরণকে রজস্তমলেশশৃন্ত শুদ্ধ সর্বরূপে চিন্তা করি, যখন 
সমাধি বিশেষ পরিপক হইক্। যায়, যখন স্থল নুঙ্ম সমুদয় 
ভূতের চিন্ত। পরিত্যক্ত হইয়া মনের স্বরূপাবস্থাই ধ্যেয় বিষয় 

হইয়া] দীড়ার, কেবল সাত্বিক অহঙ্কার মাত্র অন্তান্ত বিষয় 

হইতে পৃথকৃ্কৃত হইর বর্তমান থাকে, তখন উহাকে অশ্মিত। 

সমাধি বলে। এ অবস্থীঘ্বও সম্পূর্ণরূপে মনের অতীত হওয়। 

যায় না। যে ব্যক্তি এ অবস্থা পাইরাছেন, তাহাকে বেদে 

প্বিদেহ” বলিয়া থাকে। তিনি আপনাকে স্থুলদেহশূন্তরূপে 

চিন্ত। করিতে পারেন বটে, কিন্ত তাহার নিজেকে সুঙ্মশরীরধারী 

বলিব চিত্ত করিতে হইবেই হইবে। ধীহাঁরা এই অবস্থায় 
থ।কিয়ী সেই পরমপ্দ লাভ না করিয়। প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত 

হন, তীহাদিগকে প্রকৃতিলীন বলে; কিন্তু ধাহার৷ এ প্রকার 

সপ ভোগন্থথেও সহ্ষ্ট নন, তাহারাই চরমলক্ষ্য মুক্তিলাভ 

করেন। 

বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপুর্ধ্ঃ সংস্কারশেষোইন্যঃ ॥ ১৮ ॥ 

সৃত্রার্থ_অন্য প্রকার সমাধিতে সব্বদা সমুদয় 
মানসিক ক্রিয়ার বিরাম অভ্যাস কর হয়, কেবল ( ব্যুখীন- 

প্রত্যয়হীন ) সংস্কার-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 

ব্যাখ্য--ইহাই পূর্ণ জ্ঞানাতীত অসশ্রজ্ঞাত সমাধি) 
এ সমাধি আমার্দিগকে মুক্তি দিতে পারে। প্রথমে যে সমাধির 

কথা বল হইয়াছে তাহা আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না 
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আত্মীকে মুক্ত করিতে পারে না। একজন ব্যক্তি সমুদয় শক্তি 

লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পুনরায় পতন হইবে। 
যতক্ষণ না আত্মা প্রকৃতির অতীতাবস্থায় গিয়া সম্প্রজ্ঞাত 

সমাধিরও বাহিরে যাইতে পারে, ততক্ষণ পতনের ভয় থাকে। 

যদিও ইহার প্রণালী খুব সহজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত ইহা| 
লাভ করা অতি কঠিন। ইহার প্রণালী এই--মনকে ধ্যানের 

বিষয় করিয়া যখনি তাহ।তে কোন চিন্তা আসিবে, তখনি 

তাহাকে দাঁবাইয়া দেওয়া । মনের ভিতর কোন প্রকার চিন্ত। 

আদিতে ন1 দিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে শূন্য করাঁ। যখনি আমর! 
ইহা যথার্থরপে সাধন করিতে পারিব, সেই মুহূর্তেই আমরা 

মুক্তি (পর প্রসংখ্যান ) লাভ করিব । পূর্ব সাধন যাহারা আয়ত্ত ন! 

করিয়াছেন, তাহারা যখন মনকে শূন্য করিতে চেষ্টা পান, তখন 

তাহাদের চিত্ত অজ্ঞান-ন্বভীব তমৌগুন দ্বার আবৃত হইয়। যায়, 

তাহাতে তাহাদের মনকে অলন ও অকর্শণ্য করিয়। ফেলে । তাহার! 

কিন্ত মনে করেন আমরা! মনকে শৃন্যভাবে ভাবিত করিতেছি । ইহ! 

প্ররুৃতরূপে সাধন করিতে সমর্থ হওয়া উচ্চতম শক্তির গ্রকাঁশ-- 

মনকে শৃন্ত করিতে সমর্থ হইলেই সংযমের চূড়ান্ত হইয়া গেল। 
যখন এই অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা ল|ভ হয়, 
তখন এ সমাধি নিব্বাজ হইয়! যাঁয়। সমাধি নিবর্বাজ হয়, ইহার 
অর্থ কি? সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্ববৃত্তিগুলি দমিত হয় মাত্র, 

উহার সংস্কার বা বীজ আকারে অবশিষ্ট থাকে । আবার সময় 

আসিলে তাহার! পুনরায় তরঙ্গাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
কিন্ত যখন সংস্কারগুলিকে পর্যন্ত নির্মল করা হয়, যখন মনও 
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প্রায় বিনষ্ট হইয়া আসে, তখনই সমাধি নিব্বীজ হইয়া যায়। তখন 
মনের ভিতর এমন কোন সংস্কার-বীজ থাকে না, যাহা হইতে এই 

জীবনলতিকা! পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে পাঁরে--যাহা হইতে এই 
অবিরাঁন জন্মমৃত্যাচত্র প্রবাহিত হইতে পারে। 

অবশ্য তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, জ্ঞান থাকিবে নী, 

সে আবার কি প্রকার অবস্থা । যাহাকে আমরা জ্ঞান বলি, 

তাহ! প্র জ্ঞানাতীত অবস্থার সহিত তুলনায় নিম্নতর অবস্থামাত্র। 
এইটি সর্ববদ। স্মরণ রাঁখা! উচিত যে, কোন বিষয়ের সর্বোচ্চ ও 

সর্ধবনিম় গ্রান্তদয় প্রায় একই প্রকার দেখার। ইথারের কম্পন 

মুছুতম হইলে উহাকে অন্ধকার বলে, আবার উহার উচ্চতম 

কম্পনও অন্ধকারের ন্রায় দেখার । কিন্তু এ ছুই একার 

অন্ধকাঁরকে কি এক বলিতে হইবে? উহার একটি প্রকৃত 

অন্ধঝুর, অপরটি _অতি তীব্র আলোক, তথাপি উহার দেখিতে 

টি । এইরূপে, অজ্ঞান সর্বাঁপেক্ষ। নিম্নাবস্থা, জ্ঞান মধ্যাবস্থা, 

আর এ জ্ঞানের অতীত (বিজ্ঞানধাঁতু ) একটি উচ্চ অবস্থা আছে। 

কিন্ত অজ্ঞানাবস্থা ও জ্ঞানাতীত (নিঃসত্ব নিজীব ) অবস্থা, দেখিতে 

একই গ্রকার। আমরা! ধাহাঁকে জ্ঞান বলিঃ তাহ। এক উৎপন্ন দ্রব্য-_ 

উহা একটি মিশ্র পদার্থ, উহ) প্ররুত সত্য নহে। এই উচ্চতর সমাধি 

ক্রমাগত অভ্যাস করিলে তাহার কি ফন হইবে? উহাতে 

এই অভ্যাসের পূর্বে আমাদের অস্থিরতা ও জড়ত্বের দিকে 
মনের যে একটা প্রবণতা। ছিল, তাঁহ। ত নষ্ট হুইবেই, সঙ্গে সঙ্গে 

সতপ্রবৃত্তিরও নাশ হইয়া! যাইবে। অপরিষ্কৃত স্বর্ণ হইতে 
উহার খাদ বাহির করিবার জন্ত কোন রাসায়নিক দ্রব্য 
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মিশাইলে যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়] থাকে । যখন 
থনি হইতে উত্তোলিত অপরিষ্কৃত ধাতুকে গলান হয়, তখন বে 

রাসায়নিক পদার্থগুলি উহার সঙ্গে মিশান হয়, সেগুলি এ খাদের 

সহিত গলিয়া যায়। এই প্রকারেই সর্ববদ! পূর্বোক্ত সমাধি 
অভ্যানরূপ সংঘম-শক্তিবলে প্রথমে পূর্বতন অসৎ প্রবৃত্তিগুলি 

ও পরিশেষে সংপ্রবৃত্তিগুলিও চলির) যাইবে। এইরূপে সদসং 

প্রবৃত্তিদয়ের নিরোধে আত্মা সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়। স্বমহিমায় 
সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ রূপে অবস্থিত থাঁকিবেন। 

স্থতরাং সমুদয় শক্তি ত্যাগ করিলেই আমরা সর্বশক্তিমান 

হইতে পারি, এই ক্ষুদ্র জীবনের অভিমান ত্যাগ করিলেই 
আমরা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া মহাপ্রাণরপে অবস্থিত হইতে 
পারি। তথন মানুষ জানিতে পারিবে, কোঁনকালে তাহার 

জন্মমৃত্যু ছিল নাঃ তাহার স্বর্গ ব1। পৃথিবী কখনই ক্রিছরই 

প্রয়োজন ছিল না। সে তখন বুঝিবে, তাহার আসাবা য়া 

কোন কালেটু নাই, আসা-যাওয়া কেবল প্রকৃতির। আর 

প্রকৃতির এ গতিই আত্মার উপর '্রতিবিষ্বিত হইয়াছিল। 

কাচ হইতে প্রতিবিদ্বিত হইয়া প্রাচীরের উপর আলোক 

পড়িয়াছে ও নডিতেছে। প্রাচীর নির্বোধের মত ভাবিতেছেঃ 

আমিই নড়িতেছি। আমাদের সকলের সম্বন্ধেই এইরূপ; 

চিত্ত ক্রমাগত এদিক ওদিক যাঁইতেছে, উহা আঁপনাঁকে 

নাঁনারপে পরিণত করিতেছে, কিন্তু আমরা মনে করিতেছি, 

আমরা এই বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছি। অসম্প্রজ্ঞাত 

সমাধির অভ্যানে এই সমুদয় অজ্ঞানই চলিয়া যাইবে। সেই 
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মুক্ত আত্মা যখন যাহা আজ্ঞ। করিবেন-- প্রার্থনা বা! ভিক্ষুকের 

মত যাজ্ঞ। নয়, কিন্তু আজ্ঞা করিবেন,_তিনি যাহা ইচ্ছ। 
করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহাই পূর্ণ হইবে, তিনি যখন যাহ! ইচ্ছা 
করিবেন, তখন তাহাই করিতে সমর্থ হইবেন। সাংখ্যদর্শনের 
মতে, ঈশ্বরের অন্তিত্ব নাই। এই দর্শন বলেন, জগতের ঈশ্বর 

কেহ থাকিতে পারেন না, কারণ বদি তিনি থাকেন, তাহা 

হইলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মা, আর আত্মা বদ্ধ বা মুক্তত্বভাঁব_- 

এই উভয়ের অন্ততর। যে আত্মা প্রকৃতির বণীভূত, প্রকৃতি যে 

আত্মার উপর আধিপত্য স্থাপন করিরাছেন, তিনি কিরূপে 

স্থষ্টি করিতে পারেন? তিনি ত নিজেই দাঁসরপ। আবার 

য্দ অপর পক্ষ গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ আত্মাকে যদি মুক্ত 

বলিয়া স্বীকার করা যায় তবে এই আপত্তি আসে যে, মুক্ত 

আত্মা কিরপে স্যট্টি ও এই সমুদয় জগতের ক্রিয়াদি শির্ববাহ 

করিতে পারেন? উহার কোন বাঁসন। থাকিতে পারে না, 

হৃতরাঁং উহার স্থষ্টি ও জগৎশাসনাদি করিবার কোন প্রয়োজন 

থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এই সাংখ্যদর্শন বলেন যে, 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই। 

গ্ররতি শ্বীকর করিলেই বখন সমুদয় ব্যাখ্যা কর যায়, তখন 

ঈশ্বরের আর প্রয়োজন কি? তবে কপিল বলেন, অনেক 
আত্মা এরূপ আছেন, ধাহার। সিদ্ধাবস্থার কাছাকাছি যাইয়াও 

বিভূতিলাভের বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে না পারায় 
যোগজষ্ট হন। তাহাদের মন কিছুদিন প্রকৃতিতে লীন হইয়। 

থাকে ; তাহারা যখন আবার উৎপন্ন হন, তখন প্রকতির 
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গ্রতু হইয়া আসেন। ইহীাদিগকে যদি ঈশ্বর বল, তবে এনপ 

ঈশ্বর আছেন বটে। আমরা সকলেই এক সময়ে এরূপ 
ঈশ্বরত্ব লাভ করিব। আর সাংখ্যদর্শনের মতে, বেদে যে 
ঈশ্বরের কথ! বরিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ একজন মুক্তাত্মার 

বর্ণনা মাত্র। ইহা ব্যতীত নিত্যমুক্ত,। আনন্দময়, জগতের 

সথট্িকর্তী কেহ নাই। আবার এদিকে যোগীরা বলেন, প্না, 

একজন ঈশ্বর আছেন, অন্তান্ত সমুদয় আত্মী--সমুদর পুরুষ 
হইতে পৃথক একজন বিশেষ পুরুষ আছেন: তিনি সমুদয় 

সথষ্টির অনন্ত নিত্য প্রভু, নিত্যমুক্ত, সমুদয় গুরুর গুরুত্বরূপ 1” 
যোগীরা অবশ্ঠ, সাংখ্যেরা ধাহাদিগকে গ্রকৃতিলীন বলেন, 

তাহাদেরও অন্তিত্ব ত্বীকার করেন। তাহার] বলেন যে, 

ইহারা বৌঁগভ্& যোগী । কিছুকাঁলের জন্য তাহ।দের চরমলক্ষ্যে 

গমনের ব্যাথাত ঘটির। থাঁকে বটে, কিন্তু তাহারা সেই সময়ে 

জগতের অংশবিশেষের অধিপতিরূপে অবৃস্থিতি করেন । 

ভব-প্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥ 

স্ত্রার্থ-_( সমাধি পর-বৈরাগ্যের সহিত অনুষ্ঠিত 

না হইলে) তাহাই দেবতা ও প্রকৃতিলীনদিগের 

পুনরুৎপত্তির কারণ। 
ব্যাখ্যাঁ-ভারতীয় সমুদ্র ধর্প্রণালীতে দেবতা অর্থে 

কতকগুলি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে বুঝায়। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্ম' 

ক্রঘা্থয়ে এ পদ পূর্ণ করেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই 
পূর্ণ নহেন। 
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শ্রদ্ধাবী া্যস্মৃতিসমা ধিপ্রজ্ঞাপুর্বক ইতরেষাম্ ॥২০। 
সুত্রার্থ__অপর কাহারও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা অর্থাৎ 

বিশ্বাস, বীধ্য অর্থাৎ মনের তেজ: স্মৃতি, সমাধি বা 

একাগ্রতা ও সত্য বস্তুর বিবেক হইতে এই সমাধি 
উৎপন্ন হয়। 

ব্যাখ্যা ধাহার। দেবত্পদ অথবা কোন কলের শাসনভার 

প্রার্থন না করেন, তাহাদেরই কথ বলা হইতেছে । তাহার] 

মুক্তিলাঁভ করেন । 

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥ 

সত্রার্থ__ধাহারা অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত বাঁ উৎসাহী, 

তাহারা অতি শীঘ্রই যৌগে কৃতকাধ্য হন। 

মৃছুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোহপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥ 

সুত্রার্থ__আবার মৃদু চেষ্টা, মধ্যম চেষ্ট।, অথবা! অত্যন্ত 

অধিক চেষ্টা--এই অন্বসারেই যোগিগণের সিদ্ধির বিশেষ 
বা ভেদ দেখা যায়। 

ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥ 

সুত্রার্থ_অথব। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও (সমাধি 
লাভ হয় )। 

ক্লেশকর্মমবিপাকাশযৈরপরাম্ষ্ঃ 
পুরুষবিশেষ ঈশ্বর ॥ ২৪ ॥ 
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সৃত্রার্থ-এক বিশেষ পুরুষ, যিনি ছুঃখ, কর্ম, 
কণ্পমফল ' অথবা বাসনা দ্বারা অস্পৃষ্ট, তিনিই ঈশ্বর 
(পরম নিয়ন্তা )। 

ব্যাখ্যা আমাদের এখানে পুনরায় স্মরণ করিতে হইবে যে, 

পাতগ্ল যোগশান্ত্ব সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত, কিন্ত সাংখ্যদর্শনে 

ঈশ্বরের স্থান নাই; যোগীরা কিন্তু ঈশ্বর স্বীকার করিয়। থাকেন। 
যোগীরা ঈশ্বর স্বীকার করিলেও স্যটিকর্তৃত্বাদি ঈশ্বরসন্বন্ধীর বিবিধ 
ভাবের কোন প্রসঙ্গ উথথাপন করেন না। ঘোগাদিগের ঈশ্বর 

অর্থে জগতের সৃষ্টিকর্ত ঈশ্বর সচিত হন নাই, বেদমতে কিন্ত 

ঈশ্বর জগতের স্থ্টিকর্তী। বেদের অভিপ্রায় এই, জগতে যখন 
সামঞ্জস্ত দেখা যাইতেছে, তখন জগৎ অবশ্য এক ইচ্ছাশক্তিরই 

বিকাশ হইবে। | 

যোগীর1 ইশ্বরাস্তিত্বস্থাপনের জন্য এক নূতন ধরনের যুক্তির 
অবতারণ। করেন। তাহার বলেন" 

তত্র নিরতিশয়ং দর্ধবজ্ঞত্ববীজম্ ॥ ২৫ ॥ 

সত্রার্থ অন্তেতে যে সর্বজ্ঞত্বের বীজ আছে, তাহা 

তাহাতে নিরতিশয় অর্থাৎ অনস্ত ভাব ধারণ করে। 
ব্যাখ্যা-মনকে অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষু্ধ এই ছুইটি চূড়ান্ত 

ভাবের ভিতর ভ্রমণ করিতে হইবেই হইবে। তুমি অবশ্ঠ 

সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় চিন্তা করিতে পার, কিন্তু উহা চিন্ত। 

করিতে গেলেই, উহার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনন্ত দেশের চিন্ত। 

করিতে হইবে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যদি একটি ক্ষুদ্র দেশের 
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বিষয় চিন্তা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যে মুহূর্তে এ 

ক্র দেশরপ ক্ষুত্রবৃত্ত দেখিতে পাইতেছ, সেই মুহূর্তেই উহার 

চতুর্দিকে অনন্ত বিস্তৃত আর একটি বৃত্ত রহিয়াছে । কাল 

সন্বন্ধেও এ কথা। মনে কর, তুমি এক সেকেওড সময়ের বিষয় 

তাবিতেছ, তৎমঙ্গেসঙ্গেই তোমাকে অনন্ত কালের কথ চিন্তা 

করিতে হইবে । জ্ঞান সম্বন্ধেও এরূপ, মানুষে কেবল জ্ঞানের 

বীজ-ভাব আছে। কিন্তু & ক্ষুদ্র জ্ঞানের চিন্তা করিতে হইলেই 

উহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জ্ঞানের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। 

সুতরাং আমাদের নিজ মনের গঠন ইহা হইতেই বেশ গ্রতিপর 

হইতেছে যে, এক অনন্ত জ্ঞান রহিয়াছে । যোগীর1! সেই অনস্ত 

জ্তানকে ঈশ্বর বলেন। 

স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥ 

সৃত্রার্থ_তিনি পূর্বব পূর্বব ( প্রাচীন) গুরুদিগেরও 

গুরু, কারণ তিনি কালদ্বারা সীমাবদ্ধ নন। 

ব্যাখ্যা_-আম।দিগের অভ্যন্তরেই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে 

বটে, কিন্তু অপর এক জ্ঞানের দ্বার উহাকে জাগরিত করিতে 

হইবে। জানিব|র শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে বটে, কিন্ত 

উহ্ীকে জাগাইতে হইবে । আর যোঁগীরা বলেন, এরূপে জ্ঞানের 

উন্মেষ কেবল অপর একটি জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব হুইতে পারে। 

জড়, অচেতন ভূত কখন জ্ঞান বিকাশ করাইতে পারে না 

কেবল জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞান বিকাশ হইয়া থাকে। 

আমাদের ভিতরে যে জ্ঞান আছে, তাহার উন্মেষের জন্ জ্ঞানী 
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ব্যক্তিগণের সর্বদাই আমাদের নিকট থাকার প্ররোজন, সুতরাং 

এই গুরুগণের সর্বদাই প্রয়োজন ছিল। জগৎ কখনও এই 
সকল আচা্যবিরহিত হয় নাই। কোন জ্ঞানই তাহাদের 

সহায়তা ব্যতীত আগিতে পারে না। ঈশ্বর সমুদয় গুরুরও গুরু, 
কারণ, এই সমস্ত গুরুগণ যতই উন্নত হউন না কেন, তাহার! 

দেবতাই হউন, অথব1 স্ব্গদূতই হউন, সকলেই বদ্ধ ও কাল 
দ্বারা! সীমাবদ্ধ, কিন্ত ঈশ্বর কাল দ্বারা আবদ্ধ নন। যোগীদিগের 
এই দুইটি বিশেষ সিদ্ধান্ত প্রথমটি এই যে, সাস্ত বস্তর চিন্ত। 

করিতে গেলেই মন বাঁধ্য হইয়াই অনন্তের চিন্তা করিবে। 

আর যদ এ মানসিক অনুভূতির এক ভাঁগ সত্য হয়, তৰে 

উহার অপর ভাগও্ সত্য হইবে। কারণ ছুইটিই যখন সেই 
একই মনের অনুভূতি, তখন ছুইটি সম্ৃভূতির মুল্যই সমান। 

মানুষের অল্প জ্ঞান আছে অর্থাৎ মানব অল্পজ্ঞ-ইভ হইতে 

বুঝ যাইতেছে যে, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান আছে- ঈশ্বর 

অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন। যদি আমরা এই ছুইটি অনুভূতির ভিতরে 

একটিকে গ্রহণ করি, তবে অপরটিকেও গ্রহণ ন। করিব কেন? 

যুক্তি ত বলে--হা, উভয়কে গ্রহণ কর, নর, উভরকেই পরিত্যাগ 
কর। যদি আমি বিশ্বাস করি যে, মানব অল্পজ্ঞানসম্পন্ন, তবে 

আমাকে অবশ্তই শ্বীকার করিতে হইবে ষে, তাগার পশ্চাতে 

একজন অনীমজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ আছেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত 
এই যে, গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। বর্তমান 

কালের দার্শনিকগণ বে বলিয়া থাকেন, মানুষের জ্ঞান তাহার 

আপনার ভিতর হইতে উৎপন্ন হয়--এ কথা সত্য বটে, সমুদয় 
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জ্ঞানই মামুষের ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু এ জ্ঞানের উন্মেষের 

জন্য কতকগুলি অনুকুল পাঁরিপাশখিক অবস্থার গ্রয়োজন। আমর! 
গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। এক্ষণে কথ। 

হইতেছে, যদি মনুষ্য, দেব অথব। স্বর্গবাসী দূতবিশেষ আমাদের 

গুরু হন, তাঁহ। হইলে তীঁহারা ত সকলেই সীম; তাহাদের 

পূর্বে তাহাদের আবার গুরু কে ছিলেন? আমাদিগকে বাধ্য 

হইয়া এই চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবেই হইবে যে, 

এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কালের ছারা সীমাবদ্ধ 

ব। অবিচ্ছিন্ন নহেন। সেই এক 'অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন গুরু, ধাহার 

আদিও নাই, অন্তও নাই, তীঁহাকেই ঈশ্বর বলে। 

তন্য বাচক? প্রণব ॥ ২৭ ॥ 

স্মত্রার্থ_প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার তাহার প্রকাশক । 
ব্যাখ্যা;_তোমার মনে যে কোন ভাব আছে, তাহারই 

এক প্রতিরপ শব্দও আছে; এই শব্দ ও ভাবকে পৃথক করা 

যায় না। একই বস্তর বাহৃভাগটিকে শব্দ ও তাহারই 

অন্তর্ভাগটিকে চিন্তা বা ভাব আখ্যা দেওয়া হইয়া) থাঁকে। 

কোন মনুষ্যই বিশ্লেষণবলে চিন্তাকে শব্দ হইতে পৃথক করিতে 

পারে না। কতকগুলি লোক একত্রে বসিয়। কোন্ ভাবের 

জন্ত কি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এইবপ স্থির করিতে 

করিতে ভাঁষার উৎপত্তি হইয়াছে--এইরূপ অনেকের মত; 

কিন্ত এই মত যে ভ্রমাতআক, তাহা! প্রমাণিত হইয়াছে। 

যতদিন মান্য রহিয়াছে, ততদিন শব ও ভাষা উভয়েরই 
অস্তিত্ব রহিয়াছে। এক্ষণে কথ|। হইতেছে, একটি ভাব ও 
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একটি শব্দে পরম্পর সম্বন্ধ কি? আমর যদিও দেখিতে পাই 

যে, একটি ভাবের সহিত একটি শব্দ থাক। চাইই চাই, 
কিন্তু এক ভাব যে একটি মাত্র শব্দের দ্বার! প্রকাশিত হইবে, 

তাহা নহে। কুড়িটি বিভিন্ন দেশে ভাব একরূপ হইতে 

পাঁরে, কিন্তু ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক । প্রত্যেক ভাব প্রকাশ 

করিতে গেলে অবশ্ত একটি না একটি শব্দের প্রয়ে(জন হইবে, 

কিন্তু এই একভাব-প্রকাশক শবগুলিকে যে এক প্রকার 

উচ্চারণবিশিষ্ট হইতে হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। 

ভিন্ন ভিন্ন জ।তিতে অবশ্ত ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণবিশিষ্ট শব্ধ ব্যবহার 

করিবে। সেই জন্য টীকাঁকার বলিরাছেন যে, “যদিও ভাব ও 

শব্দের পরম্পর সন্বন্ধ স্বাভাবিক, কিন্তু এক শব্দ ও এক ভাবের 

মধ্যে যে একেবারে এক অনতিক্রমণীয়, সম্বন্ধ থাকিবে, তাহ। 

বুঝাইতেছে ন11৮% এই সমস্ত শব্ধ ভিন্ন ভিন্ন হয় বটে, 
তথাপি শব্দ ও ভাবের পরম্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক। যদ্দি বাচ্য 

ও বাঁচকের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে, তবেই ভাব ও শব্দের 

মধ্যে পরম্পর সম্বন্ধ আছে বল1 যায়, তাহা না হইলে সে 

বাচক শব্বষ কখনই জর্বসাধারণে ব্যবহার করিতে পারে না। 

বাঁচক বাচ্য-পদার্থের প্রকাঁশক। যদি সে বাচ্য বস্তর পূর্বব 

হইতে অন্তিত্ব থাকে, আর আমরা যদি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষাদ্বার' 

দেখিতে পাই যে, এ বাঁচক শব্টি এ বস্তকে অনেক বাঁর 

* সর্ব এব শব্দঃ সর্বাকারার্থাভিধানসমর্থ--ইতি স্থিত এবৈষাং 

সব্বাকা রৈরর৫ঘৈঃ হ্বাভাবিক; সম্বন্ধ; | 
__ব্যাসভাযষ্যের বাচন্পতিমিশ্রকৃত টীকা 
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বুঝাইয়াছে, তাঁহ। হইলে আমর বুঝিতে পারি যে, এ বাচ্যা- 
বাচকের মধ্যে যথার্থ একটি সম্বন্ধ আছে। যদি এ 

পদার্থগুলি উপস্থিত ন থাকে, সহত্্র সহম্্র ব্যক্তি উহাদের 

বাচকের দ্বারাই উহাদের জ্ঞান লাভ করিবে। বাচ্য ও 

বাচকের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাক অবশ্তন্তাবী; অতএব 

বখন এ বাচক শব্দটি উচ্চারণ করা হইবে, তখনই উহ প্র 

বাচা-পদার্থটির কথা মনে উদ্রেক করিয়া দ্িবে। স্ত্রকার 
বলিতেছেন, ওক্কার ঈশ্বরের বাচক। হ্যব্রকার বিশেষভাবে 

“৩” এই শব্দটির উল্লেখ করিলেন কেন? “ঈশ্বর” এই 

ভাবটি বুঝাইবার জন্য ত শত শত শব্দ রহিয়াছে। একটি 
ভাবের সহিত সহমত সহমত শব্দের সম্বন্ধ থাকে। ঈশ্বর 

ভাবটি শত শত শব্দের সহিত সম্দ্ধ রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটিই 
ত. ঈশ্বরের বাচক। ভাল, তাহাই হইল; কিন্ত তাহ! 

হইলেও এ শব্খগুলির মধ্যে একটি সাধারণ শব্দ বাহির কর) 

চাই। এ সমুদ্্ন বাঁচকগুলির একটি সাধারণ শব্দ-ভূমি বাহির 
করিতে হইবে-আর যে বাঁচক শব্দটি সকলের সাধারণ 

বাচক হইবে, সেই বাঁচক শব্টিই সর্বশেষ্টরপে পরিগণিত 

হইবে, আর সেইটিই বাস্তবিক উহার যথার্থ বাঁচক হইবে। 

কোঁন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে, আমরা কণ্ঠনালী ও 

ভীলুকে শব্দোচ্চারণাধাররূপে ব্যবহার করিক) থাকি। এমন 

কি কোন ভৌতিক শব্দ আছে, অপর সমুদয় শব্দ যাহার 

প্রকাশন্বরূপ--যাঁহা ত্বভাঁবতঃই অন্য সমুদয় শব্গুলিকে 

বুধাইতে পারে? ও-এই শব্দই এই প্রকার; উহাই সমুদয় 
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শব্দের ভিত্তি-স্বূপ। উহার প্রথম অক্ষর “আ, সমুদয় শব্দের 

মূল-উহাই সমুদয় শব্দের কুঞ্চিকাম্বরূপ, উহা জিহ্বা অথব। 
তালুর কোন অংশ স্পর্শ না করিয়াই উচ্চারিত হয় । “ম 

ব্গীষ্ু সমুদয় শব্দের শেষ শব্ধ, উহার উচ্চারণ করিতে 

হইলে গ্ঠদ্র বন্ধ করিতে হয। আর “” এই শব ছিহ্বামূল 
হইতে সুখমধ্যবণ্ডী শব্দাধারের শেষ সীম। পধ্যন্ত যেন গডাইয়। 

বাইতেছে। এইরূপে “ও শব্দটর দাবা সমুদন শব্দোচ্চারণ 

ব্যাপারটি প্রকাশিত হইতেছে । এই কারণে উহ্াাই স্বাভাবিক 

বাচক শব্দ-উহাই সমুদন্ন ছিন্ন ভিন্ন শব্দের জননী-ম্বন্ূপ। যত 

গ্রকার শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে-আগাদের ক্ষমতা যত 

প্রকার শব্দ উচ্চারণের সম্তাবন। আছে, উহী। তৎ্সমুদদ্ের 

স্চক। এই সকল আনুমানিক গবেষণী। ছাড়িয়া দিলেও 
দেখা যাঁর, ভারতবর্ষে যত প্রকার বিভিন্ন ধন্দুভাঁব আছে, এই 

ওঙ্কার সকলগুলিরই কেন্দ্রম্ব্ূপ, বেদের বিভিন্ন ধর্মভাবসমূহ 

এই ওষ্কারকে আশ্রর করির। রহিরাছে। এক্ষণে কথা হইতেছে, 

ইহার সহিত আমেরিক, ইংলণ্ড ও অন্ান্ত দেশের কি সম্বন্ধ 

আছে? ইহার উত্তর এই-সর্বদেশে এই ওক্কারের ব্যবহার 

চলিতে পারে; তাহার কারণ এই বে, ভারতবর্ষে যতর্প 

বিভিন্ন ধর্মভাবের বিকাশ হইয়াছে, ওষ্কার তাহার প্রত্যেক 

সৌপাঁনেই পরিরক্ষিত ভইরাছে ও উহ। ঈশ্বরসন্ন্বীঘ ভিন্ন ভিন্ন 
ভাব বুঝাইবাঁর জন্ত ব্যবন্বত হইয়াছে । অদৈতবাঁদী, দ্বৈতবাদী, 

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী, এমন কি নাশম্তিকগণ পর্যন্ত 

তাহাদের উচ্চতম আদর্শ-গ্রক।শের জন্য এই ওক্কার অবলগ্থন 
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করিয়াছিলেন । সুতরাং কাঁধ্যতঃ যখন এই ওক্কার মানব- 

জাতির অধিকাংশের ধর্মভাব-প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, 
তখন সকল দেশের সকল জাতিহই উহ! অবলঙ্গন করিতে 

পারেন। ইংরেগী "গড শব্দ ধর, উহাতে থে ভাব এ্রকাশ 

করে, তাঠা বড় বেশী দুর বাইতে পারে না। বদি তুমি 

উঠার অতিরিক্ত কোন ভান এ শব্দ দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছ!| 

কর, তবে তোমাকে উহাতে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে_ 
যেমন সগ্তুণ (1১61501021), নিগুণি (117]96150091), নির্ব্বিশেধ (ঞ10- 

১01005) ইত্যা্ী। অন্ক সমুদয় 'ভীনাতেই ঈশ্বরবাচিক যে সকল শব্দ 

আছে, তত্সম্বন্দেও এই কথ! খাটে ; উহাদের অতি অন্ন-ভাঁব প্রকাশ 

করিবার শক্তি আছে । কিন্ক ৭৬? এই শব্দে এই সর্ধপ্রকার 
ভাবই রঠিনাছে। অতএব, উহ সর্বসাধারণের গ্রহণ করা 

'আবশ্ক। 

তজ্জপস্তদর্থতাবনম্ ॥ ২৮ ॥ 

সবত্রার্থ_-এই ওষ্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার 
অর্থ ধ্যান ( সমাধিলাভের উপায় )। 

ব্যাখ্য-এক্ষণে কথা হইতেছে, পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের 

আব্যকত। কি? অব্য, আমাদের সংস্কীরবিষরক মতবাদের 

কথা স্মরণ আছে; সমুদয় সংস্কারসমষ্টিই আমাদের মনোদধ্যে 

অবস্থিত আছে। সংস্কারগুলি মনের মধ্যে বাস করে; তাহার! 

ক্রমশঃ স্ক্মানুক্ষ হইর] অব্যক্তভাব ধারণ করে বটে, কিন্ত 

একেবারে লুপ্ত হয় না, উহার! মনের মধ্যেই অবস্থিত থাকে; 
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' উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই উহার ব্যক্তভাব ধারণ করে। 
আণবিক কম্পন কথনই নিবৃত্ত হইবে না। যখন এই সমুদয় 
জগৎ নাশ হইবে, তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কম্পন বা প্রবাহ 

সমুদয়্ই চলিয়া যাইবে ; হ্ুধ্য, চন্দ্র, তাঁরা, পৃথিবী সকলই 

লয় হইয়া বাইবে ; কিন্তু পরমাণুগুলির মধ্যে যে কম্পন ছিল 
তাহা থাকিবে । এই বুহতৎ বৃহৎ ব্রহ্গাণ্ডে যে কাধ্য হইতেছে, 

প্রত্যেক পরমাণু সেই কাধ্য সাধন করিবে । বাহাবস্তু সম্বন্ধে 

বেরূপ কথিত হইল, চিত্ত সম্নন্ধেও তব্রপ। চিত্তের অভ্যন্তরস্থ 

কম্পনসমুয় অগ্রকাশ হইবে বটে, কিন্ত পরমাণু-কম্পনের ন্যায় 

তাহাদের হুঙ্ম গতি অব্যাহত থাঁকিবে, তাহারা উত্তেজক কারণ 

পাঁইলেই পুনঃ প্রকাঁশিত হইঘ1 পড়িবে । পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের 
অর্থ এক্ষণে বুঝ) যাইবে। আমাদের ভিতর বে সকল ধর্মের 
সংস্কার আছে, ইহ সেইগুলিকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিবার 
প্রধান সহায়। “ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণব- 

' তরণে নৌক10৮ (শংকরকৃত মোহমুদ্গর, ৫ )। ক্ষণমাত্র সাঁধুসঙ্গ 
ভবসমুদ্র-পারের একমাত্র নৌকাম্বরূপ হয়। সংসঙ্গের এতদূর 
শক্তি! বাহা সংসঙ্গের যেমন শক্তি কথিত হইল, তেমনি আন্তরিক 

সংসঙ্গও আছে । এই ওক্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চ।রণ ও উহার অর্থ 

স্রণ করাই নিজ অন্তরে সাঁধুসঙ্গ করা । পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর 
এবং তৎসঙ্গে উচ্চারিত শব্দের অর্থ ধ্যান কর, তাহ! হুইলে হৃদয়ে 

জ্ঞানালোক আসিবে ও আত্মা প্রকাশিত হইবেন। 

কিন্ত যেমন ৩” এই শবের চিন্তা করিতে হইবে, তৎসঙ্গে 

উহার অর্থেরও চিন্তা করিতে হইবে । অসতসঙ্গ ত্যাগ কর, 
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কারণ, পুরাতন ক্ষতের চিহ্ন এখনও তোমার অঙ্গে রহিয়াছে ; 

এই অপতলঙ্গরূপ তাপ যেই উহার উপর প্রধুক্ত হয়, অমনিই 

আবার সেই ক্ষত পূর্্-বিক্রমে আসির) দেখ দেয়। এই উদ্দাহরণের 

ঘ্রাই বোধগম্য হইবে যে, আমাদের ভিতরে যে সকল উত্তম 

সংস্কার আছে, সেগুলি এক্ষণে অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে বটে, 

কিন্তু উহার আবার সৎসঙ্গের দ্বারা জাঁগরিত হইবে-ব্যক্তভাঁব 

ধারণ করিবে। সৎসঙ্গ অপেক্গী জগতে পবিত্রতর কিছু নাই, 
কারণ, সৎসঙ্গ হইতেই শুভ সংস্কারগুলির জাগরিত হইবার সুযোগ 
উপস্থিত হয়-_-এগুলি চিত্তহদের তলদেশ হইতে উপরিভাগে আসিবার 

উপক্রম করে। 

ততঃ প্রত্যকূচেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥২৯।॥ 

সত্রার্থ__উহা। হইতে অন্তদৃষ্টি লাভ হয় ও যোগবিদ্বু- 
সমূহ নাশ হয়। 

ব্যাখ্য--এই ওক্কার জপ ও চিন্তার প্রথম ফল এই দেখিবে ষে, 

ক্রমশঃ অন্তদর্ি বিকশিত এবং মানসিক ও শীরীরিক যৌগবিপ্লসমুদয় 
দূরীভূত হইতে থাঁকিবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই যোগবিদ্বগুলি 
কিকি? 

ব্যাধিস্তাানসংশয প্রমাদালস্তাবির তিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ- 

ভূমিকত্বানবস্থিতত্ব।নি চিত্তবিক্ষেপাস্তেহন্তরায়াঃ ॥৩০॥ 

স্ত্রার্থ_ রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, উদ্যম- 

রাহিত্য, আলস্য, বিষয়তৃষ্ণ।, মিথ্যা অনুভব, একাগ্রতা 
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লাভ না করা, এ অবস্থা লাভ হইলেও তাহা হইতে 
পতিত হওয়া--এইগুলিই চিন্তবিক্ষেপের অন্তরায়। 

ব্যখ্যা ব্যাধি-_-এই জীবন-সমুদ্রের অপর পারে যাইনে; 

হইলে, এই শরীরই উহা! প|র ভইবার একমাত্র নৌকা । ইহাকে 

স্রন্থ রাখিবাঁর জন্ক বিশেষ বতু করিতে ভইবে। অন্ত্রন্থশরীত্রিগণ 

ধোগা ভইতে পানে না। মানমিক জড়তা আপিলে, আমদের 

যোগবিষয়ক গ্রবপ অন্তরাগ শট হইর়। নাঁর। উহার অভাবে 

সাধন করিবার জন যে দঢ় সংকলন ও শক্তি থাকা প্রয়োজন, 

তাগার কিছুই থাকে না । আগাদের এই পিষয়ে বিচিরজনিত 

বিশ্বাস বতই থাকক ন। কেন, যতদিন দুব্দশ্ন, দূরশখ্ব্ণ।দি 

অলৌকিক অনুভূতি না আগিবে, ততদিন এই বিগ্ভার সশ্যতা 
বিব্যে অনেক সন্দেভ 'আপিনে। বখন এই সকলেব একটু 

একট আনাস 'মসিতে থকে, তখন মনও খন দুঢ ভইতে 

থাকে, ভাভাতে এ সাধককে সাধনপথে আর9 অধাবসায়ণল 

করিয়া ভুলে। অনবস্থিতত্ব-করেক দিন বা কয়েক সপ্তাহ 
ধরির সাধন করিবার সমন দেখিবে, মন বেশ মহজে 

একাগ্র ও স্থির হইতেছে ; বোধ হইনেছে, তৃমি সধনপণে গ্রা্ গীঘ 
খুব উন্নতি করিতেছে । একদিন দেখিবে হঠাৎ তোমার এই 

উন্নতিজ্রোত বন্ধ হইয়া গেল। তুমি দেখিলে যেন হঠাৎ একদিন 
তোনার সমুদয় উন্নতিন্বোত বন্ধ ভইঘ্া, যেমন জাহাজ চড়ার সংলগ্ন 

হইলে চলনরহিত হর, পেইরাপ হইল। এইরূপ হইলেও অধ্যবলায়শৃন্ 
হই9 ন।। এইবপে বারবার উঠা-পড়া ভঈতেই ক্রমে উন্নতিলাভ 

হইয়। থাকে। 
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ছঃখদৌম্নস্তাঙ্গ মেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা- 
বিক্ষেপসহভূবঃ ॥ ৩১ ॥ 

স্ত্রার্থ_ছুঃখ, মন খারাপ হওয়া, শরীর নড়া, 

( অঙ্গম7এজয়ত্ব। 1/এজুকম্পনে ) অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস, 

এইগুলি একা গ্রতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়। 

ব্যাখ্য-যথনই ঘখনই একাগ্রতা অভ্যাস কর যায়, তখন 

»খনহ মন ও শবীর সম্পূর্ণ স্থিরভব ধারণ করে। যখন ঠিক 

পপে সাধন] ন। হর, অথবা যখন চিত্ত রীতিমত সংঘত না থাকে, 
এখনই এই বিদ্রগুলি আসিথা উপস্থিত হয়। "ছক্কার জপ ও 

ঈশ্বগে 'আন্মসমর্পণ হইছেই সন দুঢ হস ও নৃতন বল আসে। 

সাঁধনপথে প্রায় সকলেরই এইরূপ স্নায়বীন চাঞ্চল্য উপস্থিত 

হু । ওদিকে খেয়াল না করিনা সাধন করির। যাও । সাধনের 

দারাই দ€গুলি চলিয়া যাইবে, তখন আসন স্থির হইবে । 

তৎপ্রতিষেধার্থমে কতত্ত্রীভ্যানঃ ॥ ৩২ ॥ 

স্ুত্রার্_ইহ1 নিবারণের জন্য এক-তন্ব (ঈশ্বর ব! 

স্থলাদ্দি বা অভিমত তত্ব ) অভ্যাসের আবশ্যক। 
ব্যাখ্যা কিছুক্ষণের জন্ক মনকে কোন বিষয়বিশেষের 

আকারে আকারিত করিবার চেষ্ঠা করিলে পূর্বোক্ত বিদ্রগুলি 

চলিয়া যাঁয়। এই উপদেশটি খুব সাধারণ ভাবে দেওয়া হইল। 
পর সুত্রগুলিতে এই উপদেশটিই বিস্তাবিতভীবে বিবৃত হইবে 

৪ বিশেষ বিশেষ ধ্যেয় বিষয়ে এই সাধারণ উপদেশের প্রয়োগ 

' উপদিষ্ট হইবে । এক প্রকার অভ্যাস সকলের পক্ষে খাটিতে 
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পারে না, এই জন্ত নাঁনাপ্রকার উপায়ের কথা বল। হ্ইয়াছে। 

প্রত্যেকেই নিজে পরীক্ষা করিয়! কোন্টি তাহার পক্ষে থাটে, 

দেখিয়। লইতে পারেন । 

মৈত্রীকরুণায়ুদিতোপেক্ষাণাং স্থখছুঃখপুণ্যা- 
পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিন্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥ 

সুত্রার্থ_স্ুখ, ছুখে, পুণা ও পাপ এই কয়েকটি 
ভাবের প্রতি যথাক্রমে বন্ধুতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষা 

এই কয়েকটি ভাব ধারণ করিতে পারিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় । 
ব্যাখ্য।_ আমাদের এই চারি প্রকার ভাব খাকাই 

আবগ্তক । আমাদের সকলের প্রতি বন্ধুত্ব রাখ, দীনজনের 

প্রতি দয়াবান হওয়া, লোককে সৎকর্ম করিতে দেখিলে সুখী 
হঞ্ঞা এবং অসৎ ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদশন, করা আব্তাক। 
এইরূপ যত কিছু বিবয় আমাদের সম্মুখে আসে, সেই- 

গুলির প্রতিও আমাদের এই এই ভাব ধারণ করা আবশ্তক। 

যদি বিষয়টি সুখকর হয়, তবে উহীর প্রতি বন্ধু অর্থাৎ অনুকূল 
ভাব ধারণ কর! আবশ্তক। এইরূপ, যর্দি কোন ছুঃখকর ঘটনা 
আমাদের চিন্তার বিষর হয়, তবে যেন আমাদের অন্তঃকরণ 

উহার প্রতি করুণভাবাপন্ন হয়। যদি উহা কোন শুভ বিষ 

হয়, তবে আমাদের আনন্দিত হওয়। আবশ্তক আর অসৎ বিষর 

হইলে সেই বিষয়ে উদাসীন থাকাই শ্রেরঃ। এই সকল বিভিন্ন 
বিষয়ের প্রতি মনের এই এই রূপ ভাবদ্বারা মন শান্ত হইয়] 

যাইবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ গোলযোগ 
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ও অশান্তির কারণ, মনকে এ্র-এরূপভাবে ধারণ করিবার 

অক্ষমতা । মনে কর, একজন আমার প্রতি কোন অঙ্গায় 

ব্যবহার করিল, অমনি আমি তাহার প্রতীকার করিতে উগ্ভত 

হইলাম। আর আমরা যে কোন অন্তার ব্যবহারের প্রতিশোধ 

না! লইয়। থাকিতে পারি ন1 তাহার কাঁরণ এই যে, আমরা 

চিত্তকে থামাইর। রাখিতে পারি না। উহা এ পদাথের প্রতি 

প্রবাহাকারে ধাবমান তম; আমরা তখন মনের শক্তি হারাই 

ফেলি। আমাপিগের মনে ঘ্বণা অথব। অপরের অনিষ্টকরণ-প্রবুত্তি- 

রূপ যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা শক্তির ক্ষরমাত্র। আর কোন 
অশুভ চিন্তা অথব। ঘ্বণাপ্রন্গত কাঁধ্য অথব। কোন প্রকার প্রতি- 

ক্রিয়ার চিন্তা যদি দমন করা যায়, তবে তাহ হইতে শুভকরী 

শক্তি উৎপন্ন হইয়া আমাদের উপকারার্৫থ সঞ্চিত থাকিবে। 

এইরূপ সংযমের দারা আমদের নে কিছু ক্গতি হয় তাহা নহে, 

বরং তাহা হইতে আঁশাতীত উপকার হইয়া থাকে। যখনই 

আমরা দ্বণা অথবা ক্রোধবৃত্তিকে সংযত করি, তখনই উহ! 
আমাদের অনুকূল শুভশক্তিম্বরূপ সঞ্চিত হইয়া উচ্চতর শক্তিরূপে 

পরিণত হইয়া থাকে। 

প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্ ॥ ৩ও ॥ 

সৃত্রীর্থশ্বীস বাহির করিয়া দেওয়া ,ও ধারণ 

দ্বারাও ( চিত্ত স্থির হয় )। 

ব্যাখ্যা-এ স্থানে অবশ্ত প্রাণ শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে। 

প্রাণ অবশ্য ঠিক শ্বাস নহে। সমুদয় জগতে যে শক্তি ব্যাপ্ত 
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রহিয়াছে, তাহারই নাম প্রাণ! জগতের বাঁ কিছু দেখিতেছ, 

বাহা কিছু একন্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমন করে, যাহ। 

কিছু কাধ্য করিতে পারে, অথবা যাহার জীবন আছে, তাহাই 

এই প্রাণে বিক।শ। সমুদয় জগতে যত শক্তি প্রকাশিত 
রহিয়াছে, ভাঙার সমষ্টিকে প্রাণ নলে। মুগোতৎপভিব প্রাক্কালে 

এই প্রাণ প্রান একরূপ গতিষ্ীন অবস্থার অবস্থান করে, 

আবার থুগপ্রারস্তকালে প্রাণ বাক্ত হতে মারন্ত হয়। এই 
প্রাণই গতিরপে প্রকাশিত হইতেছে, ইঠাই মন্ষ্বজাতি অথবা 
মন্ানা 'গাণীতে আ্নারবীর গহিন্ধপে চিন আবার এ 

পাঁণই চিন্তা ও 'অন্ান্গ শক্িবূপে প্রকাশিত হস। সমুদয় জগৎ 
এই প্রাণ ও আকাশের সমষ্টি। মন্তধ্দেভ9 ইবূগ £ বাঁত। কিছু 

দেখিতেছ বা অন্তভব করিভেছ, সপ্ুদন পরার্থত আকাশ তই 
উৎপন্ন, আর 'গরাণ হইতেই সধুদর শিভিন্ন শন্তি উৎপন্ন 

হইয়াছে । এই 'প্রাণকে বাঁঠিরে ত্যাগ কৰা "৪ উনার ধারণ 

করার নামই প্রাণান্।ন। যোগশান্মের পিতাস্বরূপ পঠগ্রণি এই 

গ্রাণারাঁম সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিধান দেন নাই, কিন্তু তাহা 

পরবতী অন্তান্ বোগারা এই প্রাণারাম সম্বন্ধে অনেক তত 

আবিফার করিয়া! উহ্বাকেই একটি মগতী বিদ্যা করিয়া তুলিয়া- 

ছেন। পতঞ্লির মতে ইহ চিন্তবুন্তিনিরৌপেব বিভিত্ উপায়- 

সমুহের নধ্যে অন্থতম উপার মাত্র, কিন্তু তিনি ইচ্বার উপর 

বিশেষ ঝেক দেন নাই। তাহার ভাব এই যে, শ্বাস 

গাঁনিকক্ষণ বাঁহিরে ফেলিয়া আনার ভিতরে টানিয়া লইবে এবং 

কিছুক্ষণ উষ্ভ। ধারণ করিয়া! রাখিবে, তাহাতে মন অপেক্ষাকৃত 
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একটু স্থির হইবে। কিন্ধ পরবর্তী কালে ইহ! হইতেই গ্রাণীরাম 
নামক বিশেষ বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে । এই পরবন্তী যোগিগণ 

কি বলেন, আমাদের তৎসম্বন্দে কিছু জানা আবগ্তক। এ 

বিষয়ে পূর্লেই কিছু বল হইয়াছে, এখানে আরও কিছু বলিলে 

তোমাদের মনে রাখিবাঁর হ্থবিধী হইবে। : প্রথমতঃ মনে 

ব|খিতে তইবে, এই প্রাণ বলিতে ঠিক শ্বাস-গ্রথাপ বুঝার না; বে 

শক্তিবলে শ্বাসপ্রশ্বাসেব গতি ভর, যে শক্তিটি বাস্তবিক শ্বাস- 

গ্রখাসেরও গ্রাণস্ববপ, তাহাকে প্রাণ বলে। আবাঁব এই 

গ্াণশব্দ জমুদয় উন্দ্যিগলির নাঁনকপে ব্যবজত ভইরা গাকে। 

এই সমুদঘুকেই 'প্রীণ বলে। মনকে আনার প্রাণ বলে। 

মহএব দেখা গেল বে, প্রাণ অর্থ শক্তি । তথাপি ইহাকে 

ম|মর| শক্তি নান দিতে পারি না, কারণ শক্তি এ প্রাণের 

নিকাঁশন্বরূপ |. ইহাই শক্তি ৪ নানাবিসপ গতিরূপে প্রকাশিত 

ভইতেছে। চিত্ত যন্থন্বজপ হই! চতুদ্দিক হইতে গ্রাণকে 

আকর্ণ কনিয়া 'এই 'পাণ হইতেই শবীররক্ষার কারণীভূত ভিন 

ভিন্ন জীবনী-শক্তি এবং চিন্তা, ইচ্চা ও অন্তান্ত সমুদয় শক্তি 

উৎ্পন্ধ করিতেছে । পূর্বোক্ত প্রাণায়ম ক্রিযাদার. আমর 

শরীরের সমুদন ভিন্ন ভিন্ন গতি ও শরীরের অন্তর্গত সমুদয় 

ভিন্ন ভিন্ন স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাঁঃগুলিকে বশে আঁনিতে পাবি। 

'মামরী। প্রথমতঃ অউগুলিকে উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকার করি, 

পরে অল্পে অল্পে উহাদের উপর ক্ষমতা লাঁভ করি-_উহাদ্দিগকে 

বীভৃত করিতে কৃতকাধ্য হই। পতগ্জলির পরবন্তী যোগী- 

দিগের মতে শরীরের মধ্যে তিনটি প্রধান প্রাণপ্রবাহ আছে। 
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একটিকে তাহার ইড়া, অপরটিকে পিঙ্গল। ও তৃতীয়টিকে স্বযুম। 

বলেন। তীহাদের মতে, পিঙ্গলা মেরুদণ্ডের দক্ষিণ দিকে, 

ইড়। বাঁমদিকে, আর এ মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে ন্ুষুয়ানামী শূন্ 

ন।লী আছে। তাহাদের মতে, ইড়া ও পিঙ্গলা নামক 

শক্তিগ্রবাহদয় প্রত্যেক মন্ুষ্যমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে, 

উহাদের সাঁহাযেই আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি। 

হুযুর কাধ্য সকলের মধ্যেই সম্ভব বটে, কিন্তু কাধ্যতঃ 

কেবল যোগীর শবরীরেই উহার মধ্য দিষ। কাধ্য হইয়া! থাকে। 

তোমাদের ম্মরণ রাখ উচিত যে, যোগা যোগসাঁধনবলে 

আপনার দেহকে পরিব্িত করেন। তুমি যতই সাধন 

করিবে, ততই তোমার দেহ পরিবন্তিত, হইয়া যাইবে; সাধনের 

পূর্বে তোমার যেরূপ শরীর ছিল, পরে আর তাহা থাকিবে 
না। ব্যাপারটি অযৌক্তিক নহে; ইহ যুক্তি দারা ব্যাখ্যা 

করা যাইতে পারে। আমরা যে কিছু নূতন চিন্তা করি, 

তাহাই আমাদের মন্তিষ্কে একটি নূতন প্রণালী নিম্মীণ 

করির। দের। ইহা হইতে বেশ বুঝ! যার, মন্ুষ্যম্বভাব এত 

স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী কেন ১ মনুষ্যম্বভাবই এই যে, উহ্! 

পূর্বাবন্তিত পথে ভ্রমণ করিতে ভালবামে, কারণ উহ! 

অপেক্ষাকৃত সহজ । দৃষ্টান্তম্বরূপ যদি মনে করা যায়, মন 

একটি সুচিকাম্বূপ আর মন্তিষ্ষ উহার সম্মুখে একটি কোমল 
পিগমাত্র, তাহা হইলে দেখ! যাইবে যে, আমাদের প্রত্যেক 
চিন্তাই মন্তিফমধ্যে যেন একটি পথ প্রস্তুত করিয়। দিতেছে, 
আর মন্তি্ষমধ্যস্থ ধূসর পদার্থটি যদি এ পথটির চারিধারে 
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এক সীম। প্রস্তুত করিয়া না দেয়, তাহ! হইলে এ পথটি বন্ধ 

হই যাঁয়। যদি এ ধুপরবর্ণ পদার্থটি না থাকিত, তাহ 
হইলে আমাদের স্বৃতিই সম্ভব হইত না, কারণ স্থৃতি" অর্থ, 

পুরাতন পথে ভ্রমণ, একটি পূর্ব চিন্তার উপর দাগা বুলান। 

হত তোমরা লক্ষ্য করিয়। থাকিবে, খন আমি সর্বপরিচিত 

কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করিয়া এগুলিরই ঘোরফের করিয়। 

কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হই, তখন তোমরা সহজেই আমার কথ! 

বুঝিতে পার; ইহার কারণ আর কিছুই নয়-_এই চিন্তার পথ 
ব প্রণালীগুলি প্রত্যেকেরই মন্তিষ্ষে বিদ্ধমান আছেঃ কেবল 

এগুলিতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা আবশ্তক হয়, এই 

মাত্র। কিন্তু যথনই কোন নূতন বিবর আমাদের সম্মুখে 

'মামে, তখনই মস্তিষ্কের মধো নূতন 'প্রণালীর নির্মাণ আবশ্তক 
ভঘুঃ এই জন্ত তত সহজে উহা। বুঝা যায় না। এই জন্যই 

মস্তিফ__মীনুষেরা নয়, মস্তিষ্কই-__অজ্ঞাতসারে এই নূতন প্রকার 
ভাঁবদ্ারা পরিচালিত হইতে অস্বীকার করে। উহা যেন সবলে 

এই নূতন প্রকার ভাবের গঠিরোধ করিবার চেষ্টা করে। 

প্রাণ নৃতন নূতন প্রণালী করিতে চেষ্টা করিতেছে, মস্তিষ্ক 
তাহা করিতে দিতেছে না। মানুষ যে স্থিতিশীলতার এত 

পক্ষপাতী, তাহার গুহ কারণ ইহাই। মস্তিষ্কের মধ্যে এই 

প্রণালীগুলি বত অল্প পরিমাণে আছে, আর গ্রাণরূপ হুচিক। 

উহার ভিতর যত অন্নসংখ্যক পথ প্রস্তুত করিঘাছে, মস্তিষ্ক 

৩তই স্থিতিশীলতাপ্রিয় হইবে, ততই উহ নূতন প্রকার চিন্তা ও 

ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। মানুষ যতই চিন্তানীল 
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হয়, মন্তিক্ষেরে ভিতরের পথগুলি ততই অধিক জটিল হইবে, 
ততই সহজে সে নূতন নূতন ভাবগ্রহণ করিবে ও তাহা বুঝিতে 

পারিবে। প্রত্যেক নৃতন ভাব সম্বপ্ধে এইরূপ জানিবে। 
মন্তিষ্নে একটি নৃতন তাৰ আিলেই মস্তিষ্কের ভিতর নৃত্তন 
প্রণালী নিশ্মিত হহল। এই জন্য ঘোগঅভ্যাসের সমর 

আমর গ্রথমে এত শারীরিক বাঁধ গ্রাণ্ড হই। কারণ যোগ 

সম্পূর্ণ্ূপে কঙকগুলি নূতন প্রকার চিন্তা ও ভাবসমষ্টি। এই 
জন্তই আমরা! দেখিতে পাই বে, ধন্বের যে অংশ প্রকৃঠির 
জাগতিক ভাব লইয়া! বেশী নাড়াচাড়। করে, তাহ] সর্বসাধারণের 

গ্রাহ হয়, আর উহার অপরাংশ অর্থাৎ দর্শন ব। মনাবিজ্ঞান, 

বহ। কেবল মন্তষ্ের আভ্যন্তরীণ ভাগ লইব। ব্যাপৃত্র, তাহ। 

সাধারণতঃ লোকে তত গ্রহের মধ্যে আনে শা আমাদের 

এই জগতের লক্ষণ স্মরণ রাখা আবন্তক; জগৎ আমাদের 

জ্ঞানভূমিতে প্রকাশিত অনন্ত সভগান। অনন্তের কিয়দংশ 

আমাদের জ্ঞানের সম্মুথে প্রকাশিত হইন্াছে, উহাকেই আমর! 
আমাদের জগৎ বলিয়া থাকি । তাহা ভইলেই দেখ! গেল ধে, 

জগঞ্ের অহাত প্রদেশে এক অনন্ত সভা বহিম্বাছে। ধন্ম 

এই উভননু বিষমূক "হওয়া আবশ্তক। অর্থাৎ এই পুদ্রপিগ, 

যাহাকে আমর। জগৎ বলি, আর জগতের অতীত অনন্ত 

সন্ভা--এই উভরই ধান্মর বিবয়। যে ধন্মু এই উভরের মধ্যে 

কেবণ একটিকে লইরাই ব্যাপৃত, তাহা অবশ্তই অসম্পূর্ণ । 

ধন্ম এই উভন্ন-বি্ষয়ক হওয়াই আবস্তক। অনন্তের ষে ভাগ 
আমদিগের এই জ্ঞানের ভিতর দিয়া অনুভব করিতেছি, 
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বাহ দেশকালনিমিত্তরূপ চক্রের ভিতর আমিনা পড়িরাছে, 

ধর্মের ঘে অংশ ইহার বিষন্ন লইয়া ব্যাপৃত, তাহা! আমাদের 

সহন্দে বোধগম্য ভয়, কারণ, নর ত পূর্বব হইতেই উার 
পিন্গ জ্ঞাত আছি, আব 'এই গগতের ভাব একরপ স্মরণাতীত ক।ল 

হইতেই আম|দের পরিচিত। কিন্তু উহার বে অংশ অনন্তের 

বিষ লইপ্া ব্যাপুত, ঠাহ। আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নুতন, 

সেইঞ্ন্য উঠাব চিন্তার আন্তিফের মধ্যে নূতন প্রণালী গঠিত 
হইতে থাকে, উহাতে সমুদয় শরীরটাই বেন উলটিয়া। পালটিনর! 

বায়; সেইজন্য সাধন করিতে গিনা সাধারণ লোকে প্রথমটা 

যেন আমাদের চিরাভ্যস্ত পথ হইতে বিচ্যুত হইক্া পড়ে। 
বথাসশ্তব এই বিপ্রবাধাগুলি যাহাতে না? আনে, তঙ্জনই 
পভগ্চলি এই সকন উপান্র আিদ্ধার কৰ্রিঘাছেন, বাহাতে 

আমরা উহাদিগের মধ্য হইতে নাছির পইঘা। বেটি 'আমাদিগেল 

সম্পূর্ণ উপযোগী এমন যে কোন একটি সাঁধন-গ্রণালী অবলম্বন 

করিতে পাি। 

বিষয়বতী ব! প্রবুর্ভিরৎপন্ন। 

মনসঃ স্থিতিনিবৃদ্ধিনী ॥ ৩৫ ॥ 

সুত্রার্_যে সকল সমাধিতে কতকগুলি অলৌকিক 

ইন্দ্রিয়বিষয়ের অনুভূতি হয়, তাঁহারা মনের স্থিতির কারণ 
হইয়া থাকে। 

ব্যাখ্যা ইহা ধারণ। অর্থাৎ একাগ্রতা হইতেই আঁপন। 

আপনি আসিতে থাকে; মোখীরা বলেন, যদি নাপসিকাগ্রে মন 
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একাগ্র করা যায়, তবে কিছু দিনের মধ্যেই অদ্ভুত স্থগন্ধ 

অনুভব কর! যায়। জিহ্বামূলে মনকে এইরূপে একাগ্র কৰিলে, 
স্থন্দব শব্দ শুনিতে পাওয়া যাঁয়। জিহ্বাগ্রে এইরূপ করিলে 

দিব্য রসাম্বাদ হয়, জিহ্বামধ্যে সংঘম করিলে বোঁধ হয় যে, যেন 

কি এক বস্ত স্পর্শ করিলাম। তালুতে সংযম করিলে দিব্যরূপ- 

সকল দেখিতে পাওয়। যান । কোন 'অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি যদি এই 

যোগের কিছু সাধন অবলম্ধন করিয়াও উহার সত্যতায় 

সন্দিহান হয়, তখন কিছুদিন সাধনার পর 'এই সকল অনুভূতি 

হইতে থাকিলে আর তাহার সন্দেহ থাকিবে না, তখন সে 

অধ্যবসায়সহকারে সাধন করিতে থাঁকিৰে । 

বিশোক। বা জ্যোতিক্মতী ॥ ৩৬ ॥ 

সুত্রার্থ- শৌকরহিত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের (বিষয়বতী 
হার্দাকাশ অথব। অস্মিতা ) ধ্যানের সমাধি হয়। 

ব্যাখ্যা-ইহ! আর এক প্রকার সমধি। এইরূপ ধ্যান কর 

যে, জয়ের মধ্যে যেন এক পদ্ম রহিরাছে $ তাহার কণিক। অধোমুখী 7 
উহার মধ্য দিয়া ুযুষ্না গিরাছে। তৎ্পরে পৃরক কর, পরে রেচক 
করিবার সময় চিন্তা কর যে, এ পদ্ম কণিকার সহিত উর্ধামুখ 

হইয়াছে, আর এ পদ্মের মহাঁজ্যোতিঃ রহিয়াছে । এ জ্যোতির 

ধ্যান কর। 

বীতরাগবিষয়ং বা চিত ॥ ৩৭ ॥ 

সৃত্রার্ অথবা যে হৃদয় সমুদয় ইন্দ্রিয়বিষয়ে 
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আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত 

স্থির হইয়া থাকে। 

ব্যাথ্ট- কোন সাধুপুরুখের কথা ধর। কোন মহাপুরুষ, 

বাহার প্রতি তোমার খুব শ্রদ্ধা আছে, কোন সাধু, ঝাহ|কে তুমি 

সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত বশিন। জন, তাহার অদয়ের বিষনু চিন্তা কর। 

তাহার অন্তঃকরণ সর্ববিষরে অনাঁসক্ত হইয়াছে (নিশ্চিন্ত, নিরিচ্ছ ও 

প্রশীন্ত ), সুতরাং তীহার মন্তরের শিব চিন্ত। করিলে তোগার 

অন্তঃকরণ শান্ত হইবে। ইহী বর্দি করিতে সমর্থ না হও, তবে আর 

এক উপাঁর 'আছে। 

স্বপ্পশিদ্রাজ্ঞান।লম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥ 

সুত্রর্থঅথবা ক্বপ্রাবস্থার কখন কখন যে 

অপুর্বব জ্ঞানলাভ হয়, তাহার এবং স্ুধুপ্ি-অবস্থায় 

লব্ধ সাত্বিক স্থের ধ্যান করিলেও (চিত্ত প্রশান্ত 

হয় )। 

ব্যাখ্যাকখন কখন লোকে এইবূপ স্ব দেখে বে, 
আহার শিকট দেবতার) আপিয়া কথাবান্তী কহিতেছেন, সে 

যেন একরূপ ভাবাবেশে বিভোর হইয়া রহিরাছে। বাবুর 

মধ্য দিয়া অপূর্ব সঙ্গীতধবনি ভাসিতে ভাগিতে আদিতেছে, 
সে তাহ! শুনিতেছে। এ স্বপ্রাবস্থার মে একরূপ আনন্দের 

ভাবে থাকে। জাগরণের পর এ স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃটবন্ধ 
হইয়। থ|কে। প্র স্বপ্নটিকে সত্য বলিয়া চিন্তা কর, উহার 
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ধ্যান কর। তুমি যদি ইছাতেও সমর্থ না হও, তবে যে কোন 

পবিত্র বস্তু তোমার ভাল লাগে, তাহাই ধ্যান ক্র। 

বথাভিমতধ্যানাদ্ব। ॥ ৩৯ ॥ 

সূত্রার্অথবা যে কোন জিনিস তোমার নিকট 

ভাল বলিঘ়া বোধ হয়, তাহারই ধান দ্বারা (সমাধি 

লাভ হয় )। 

ব্যাখ্যা অবশ্য ইহীতে এমন পুঝাইতেছে না ত্য, কোন 

অসৎ বিষয় ধ্যান করিতে ইইবে। কিন্ত ঘে কোন সৎ বিষয় তুগি 

ভালবাঁস-_ষে কোন স্থান তুমি খুব ভাপবাস, বে কোন দৃপ্ত তুমি খুব 

ভাঁলবাঁস, যে কোন ভাব তুমি খুব ভালব।স, বাহাতে তোমার চি? 

একাগ্র হয়, ভাহারই চিন্তা কর। 

পরমাণু-পরমমহত্বান্তোহস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥ 

স্ত্রার্থ-এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পরমাণু 

হইতে পরম বৃহৎ পদার্থে পত্যন্ত তাহার মন অব্যাহত- 
গতি হয়। 

ব্যাখ্যা_-মন এই অভ্যাসের দ্বারা অতি সুক্ষ হইতে বৃহত্তম বস্ত 

পধ্যন্ত সহজে ধ্যান করিতে পারে। তাহা হইলেই এই মনোবৃদ্তি- 

প্রবাহগুলিও ক্গীণতর হইরা আসে। 

ক্ষীণরৃত্তেরভিজাতন্যেব মণেগ্র হীতৃ-গ্রহণগ্র।ছোষু 
তৎস্থ-তদপ্জানতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥ 

১৯৮৪ 



ঘোগশ্ুত্র 

স্বত্রার্যে যোগীর চিত্তবৃত্তিগুলি এইরূপ ক্ষীণ 

হইয়া যায় (বশে আসে), তাহার চিত্ত তখন, যেমন 

শুদ্ধ স্টিক (ভিন্ন ভিন্ন বর্ণযুক্ত বস্তর সম্মূথে ততৎসদৃশ 
আকার ধারণ করে ), সেইরূপ গ্রহীতা, গ্রন্ণ ও গ্রাহ্থ 

বস্ততে (অর্থাৎ আআ, মন ও বাহ্যা বস্ত্রতে) একাগ্রতা 

ও একীভাব প্রাপ্ত হয় । 

ব্য।খা এইরূপ ক্রমাগত ধ্যান কবিতে করিতে কি ফল 
নাভ তর? আমাদের অ৭গই ম্মরণ আছে ঘে, পূর্বের এক 
হরে পতঙ্জীলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমাধির কথ। বন! করিয়াছেন । 

পথম সমাধি স্থল খিবন্ব লইয়া, দ্বিতীরটি শুঙ্জা বিষ লইর1; 
পবে ক্রমশ: আর হ্ঙ্গানুহন্ম বনু আমাদের সমাধির খিষগ 

এয, তাহাঁও পুর্বে কখিত হইঘ়্াছে। এই সফল সমাধির 
অভ্যাস দ্বারা স্কুলের স্টায় স্গ্ম বিষয়ও আমরা সহজে ধ্যান 

করিতে পারি । এই অবস্থ/স যোগী তিনটি বস্ত দেখিতে 

পাঁন-- গ্রহীতা, গ্রাহ্ ও গ্রহণ অর্থাৎ আত্মা, বিষয় ও মন। 

তিন প্রকার ধ্যানের বিষয় আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে । 
প্রথমতঃ, স্ুল। যথাশরীর ব1 ভৌতিক পদার্থসমুদয় (বিশ্বভেদ )| 
দিতীয়তঃ, স্থ্ষ বস্তপমুদয়, বথা-_মন বা চিত্তার্দি। তৃতীয়তঃ, গুণ- 

বিশিষ্ট পুরুষ (ঈশ্বর বা মুক্ত) অথবা অম্মিতা বা অহঙ্কার । 
এখানে আত্মা বলিতে উহার বথার্থ ম্বরূপকে বুঝাইতেছে ন|। 

অভ্যাসের দ্বার। যোগী এই সমুদয় ধ্যানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইয়া থাঁকেন। 
তখন তাহার এতাদৃশী একা গ্রতা-শক্তি লাভ হয় যে, যখনই তিনি 
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ধ্যান করেন, তখনই অন্ঠান্ত সমুদয় বস্তুকে মন হইতে সরাইঘ। 
দিতে পারেন। তিনি বে বিষয় ধ্যান করেন, “স বিষয়ের সহিত এক 

হই যান ( তৎস্থিততা। ও তদঞ্জনতা ) ; যখন তিনি ধ্যান করেন, 
তিনি যেন একথণ্ স্ফটিকতুল্য হই যান; পুণ্পের নিকট স্ফটিক 
থাকিলে, এঁ স্ফটিক থেন পুষ্পের সহিত একরূপ একীভূত হইদা 
যাঁয়। যদি পুষ্পটি লোহিত হয়, তবে স্কটিকটিও লে|হিত দেখার, 
যদি পুষ্পটি নীলবর্ণবিশিষ্ট হয, তবে স্ফটিকটিও নীলবর্ণবিশিষ্ট 
দেখার । 

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্লেঃ সঙ্কীর্ণ সবিতর্ক। 
সমাপত্ভিঃ ॥ ৪২ ॥ 

সুত্রার্থ- শব্দ, অর্থ ও তওগ্রস্থত জ্ঞান যখন মিশ্রিত 

হইয়া থাকে, তখনই তাহা সবিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কযুক্ত 
সমাধি বলিয়। কথিত হয়। 

ব্যাখ্যা এখানে শব্দ অর্থে কম্পন। অর্থ অর্থে থে 

স্নায়বিক শক্তি প্রবাহ উহাকে লইয়া ভিতরে চালিত করে, আর 

জ্ঞান অর্থে প্রতিক্রিয়া । আমরা এ পধ্যন্ত যত প্রকার সমাধির 

কথ। শুনিলম, পতঞ্জলি এ সকলগুলিকেই সবিতর্ক বলেন' 

ইহার পর তিনি আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও উচ্চ উচ্চ সমাধিং 

কথা বলিবেন। এই সবিতর্ক সমাঁধিগুলিতে আমরা বিষরী 

ও বিষয়--এই ছুইটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক বর|খির] থাকি; উহা 

শব, উহার অর্থও তওগ্রস্থত জ্ঞানমিশ্রণে উৎপন্ন হর । প্রথম 
বাহ্কম্পন_-শব্দ ; উহা। ইন্দিকপ্রবাহদ্বারা ভিতরে প্রবাহিত 
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হইলে তাহাকে অর্থ বলে। তৎপরে চিত্তে এক প্রতি- 

ক্রি প্রবাহ আসে, উহ্হাকে জ্ঞান বলা যাঁর। যাহাকে আমর! 
বাহাবস্থর অনুভূতি বলি, তাহা গ্রকৃতপক্ষে এই তিনটির 

সমন ( সংকীর্ণ) মাত্র। আমর এ পর্যন্ত ষত প্রকাঁর সমাধির কথ। 

পাইবছি, তাহার সকলগুলিতেই এই সমষ্টিই আমাদের ধ্যেয়। 

ইচার পরে যে সমাধির কথা বল। হইবে, তাহা অপেক্ষাকৃত 

শেষ্ঠ | 

স্মৃতিপরিশুদ্ধো স্বরূপশুন্েবার্থমাত্রনির্ভাসা 
নির্বিবিতর্কা ॥ ৪৩ ॥ 

সুত্রার্থ_যখন স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ 

স্মৃতিতে আর কোন গুণসম্পর্ক থাকে না, বখন উহা 
কেবল ধ্োয় বস্তুর অর্থমাত্র প্রকাশ করে, তাহাই 

নির্বিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কশুন্ত সমাধি। 

ব্যাখ্যাঁ পূর্বে যে শব, অর্থ ও জ্ঞানের কথা বল৷ 
হইয়াছে, এই তিনটির একত্রে অভ্যাস করিতে করিতে এমন 

এক সময় আসে, যখন উহাঁরা আর মিশ্রিত হয় না, তখন 

মামা অনায়াসে এই ত্রিবিধ ভাঁবকে অতিক্রম করিতে 

গারি। এক্ষণে প্রথমতঃ এই তিনটি কি, আমরা তাহ! 

বুঝিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। এই চিত্ত রহিয়াছে, পূর্ব্বের 
সেই হুর উপমাঁর কথ। ম্মরণ কর, হুদকে মনম্তত্বের সহিত 

তুলন। কর! হইস্রাছে, .আর শব্ধ বা বাক্য অর্থাৎ বস্তর কম্পন 

যেন উহার উপর একটি প্রবাহের শ্ভার আসিতেছে। তোমার 
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চনহ 

নিজের মধ্যেই এ স্থির হদ রহিয়াছে । মনে কর, আগি "গো, 

এই শব্দটি উচ্চারণ করিলাম। যখনই উহা তোমার করণে 

গ্রবেশ করিল» অমনি তৎ্সঙ্গেইে তোমার চিত্তহদে একটি 

প্রবাহ উখিত তইল। এ গ্ব|হটিই গোঁ” এই শব্দ-সচিহ 

ভাব বা অর্থ। তুমি মে মনে কৰিয়। থাক, আমি একটি 

গোঃকে জানি, উঠা কেবল ভেোমার মনোমধ্যস্থ একটি 

তরঙ্গগা। উহা বানা ও আন্যন্তর শব্দগ্রবাহের 'পরতিক্রিয 

স্বরূপ উৎপন্ধ ভইম্বী থাকে, শ্রী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহটি? 

নাশ হই] যায়। একটি বাক্য ব। শব্দ ব্যতীত প্রনাঁহ থাঁকিতে 

পাবে না। অন্গ্র, তোঁগার মনে এরূপ উদয় হইতে পাবে 

যে, যগন কেবল গো+টির নিষয় চিন্তা কর অথচ বাহিণ 

হইতে কেন শব কর্ণে না আসে, তখন শন্দ থকে কোঁথার? 

তখন এ শব্দ তুমি নিজে নিজেই করিতে থাক। তুমি ভুখন 

নিজের মনে মনেই গো” এই শবটি আস্তে আন্তে বলিতে 

থাক, তাহা হইতেই তোনাঁর অন্তরে একটি প্রবাহ আসিএ। 

থাকে। শব্দের উত্তেজন1 ব্যতীত কোন প্রবাহ আসিতে পারে 

না; আর যখন বাতির হইতে প্র উত্তেজনা না আসে, তখন 

ভিতর হইতেই উহা আসে। আর যখন শব্দটি থাকে ন।, 

তখন প্রবাহটিও থাকে না। তখন কি অবশিষ্ট থাকে? তখন 

এ গ্রাতিক্রিয়র ফলমাত্র অবশিষ্ট থাকে। উহ্াই জ্ঞান। এই 

তিনটি আমাদের মনে এত দৃ্টসন্বদ্ধ রহিয়াছে যে, আমর! 
উঠাদিগকে পুথক করিতে পারি না। যখনই শব্দ আনে, 

তখনই ইন্দ্িয্গণ কম্পিত হইয়া থাকে, আর প্রবাঁহনকণ 
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গ্রতিক্রিয়াখ্ববূপে উৎপন্ন হইয়া থাঁকে, উহারা একটির পর 

আর একটি এত শী আসিয়া থাকে যে, উহাদের মধ্যে 

একটি হইতে আর একটিকে বাঁছিত! লওয়া অতি তুর্ঘট; 

এখানে যে সমাধির কথা ব্ল। হইল, তাহা দীর্ঘকাল অভ্যাস 

করিলে পর সমুদ্র সংস্কারের আধারভমি স্থৃতি শুদ্ধ হইয়! 

যায়, তখনই আমরা উহাদের মধ্যে একটি হইতে অপরটিকে 

পৃথক করিতে পারি, ইহাকেই নির্ধিবতর্ক সমাধি বলে। 

এতযৈব বিচার! নিবিবচার চ 

সু্মনবিষয়। ব্যাখ্যাতা ॥ 8৪ ॥ 

সপ্রর্থ-পুরেবাক্ত সুত্রদ্ধয়ে যে সবিতর্ক ও নির্করবি_ 
তর্ক সমাধিদ্য়ের কথা বলা হইল," তদ্বারাই সবিচার 

ও নিব্বিচার উভয় প্রকার সমাধি, যাহাদের বিষয় 

শল্মতর, তাহাদেরও বাখ্য। করা হইল। 

ব্যাখ্য।__ এখানে পূর্বের ন্যায় বুঝিতে হইবে। কেবল 

পূর্ব্ধক্ত ুইটি সমাধির বিষয় স্থল এখ।নে উহার বিষয় সুঙ্ম। 

সুন্মমবিষয়ত্ব্চালিঙ্গ পধ্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥ 

সুত্রার্থ_ সুক্ষরবিষয়ের অন্ত প্রধান পর্ধান্ত। 
ব্যাখ্যা ভৃতগুলি ও তাহা হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তকে 

স্টল বলে। স্থক্মবস্ত তন্মাত্রী হইতে আবরভ্ত হয়। ইঞ্জিয়, মন 
( অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়, সমুদয় ইন্দিয়ের সমষ্িন্বরূপ), অহঙ্কার, 
মহত্ত্ব (যাঁহা সমুদয় ব্যক্ত জগতের কারণ), সত্ব' রজঃ ও 
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তমের সাঁম্যাবস্থারূপ প্রীধাঁন, প্রকৃতি অথবা অব্যক্তঃ ইহার! 

সমুদয়ই হক বস্তর অন্তর্গ»। পুকষ অর্থাৎ আত্মাই কেবল 

ইভাঁর ভিতর পড়েন না। 

ত1 এব সবীজ:ঃ সমাধি? ॥ ৪৬ ॥ 

স্ত্রার্থ__এই সকলগুলিই সবীজ সমাঁধি। 

ব্যাখ্য।--এই সমাধিগুলিতে পূর্বকন্ধর্ব বীজ নাশ ভর না|; 

স্থতরাং উহাদের দ্বারা মুক্তিলাভ হর না। হবে উহাদের দাবা 

কি হম? ভাঁহ পশ্চাল্লিখিত হত্রগুলিতে ব্যক্ত ভইয়াছে । 

শিব্বিচার-বৈশারগ্যেহধ্যাত্ম প্রসাদ? ॥ ৪৭ ॥ 

সুত্রার্থ- নিবি্বচার সমাধির স্বচ্ছতা! জন্মিলে চিত্তের 

স্থিতির দৃঢ়তা হয় ( ইহাই বৈশারদী প্রজ্ঞ। )। 

ধতভ্তর] তত্র প্রজ্ঞ। ॥ ৪৮ ॥ 

সুত্রার্থ উহাতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহণকে 
খতস্তর অর্থাৎ সত্যপূর্ণ জ্ঞান বলে। 

ব্যাখ্যা পরস্থত্রে ইহ। ব্যাখ্যাত হইবে | 

শ্ুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়। বিশেষার্ঘত্বাৎ ॥৪৯॥ 
সুত্রার্থ-যে জ্ঞান বিশ্বস্ত জনের বাক্য ও অনুমান 

হইতে লব্ধ হয়, তাহ। সাধারণ বস্তবিষয়ক। যে 
সকল বিষয় আগম ও অনুমানজন্ত জ্ঞানের থোচর 
নহে, তাহার পুরর্বকথিত সমাধির প্রকাশ্য । 

ব্যাখ্যা ইহার তাৎপর্য এই যে, আমরা সাধারণবস্ত- 
১৯০ 



যোঁগত্তৃত্র 

বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষান্থুভৰ, তছুপস্থাপিতি অনুম।ন ও বিশ্বস্ত 

লোঁকের বাক্য হইতে গ্রাপ্ত হই। “বিশ্বস্ত লোক” অর্থে যোগীর! 

ঝধিদিগকে লক্ষ্য করির। থাকেন, খধি অর্থে বেদনণি ভাঁব- 

গুলির দ্রষ্টা অর্থাৎ ধাহারা সেইগুলিকে সাদা করিয়াছেন। 

ভাঁত|দের মতে শান্ধের প্রামাণা কেবল এই জন্য যে, উঠ 

বিশ্বস্ত লোকের বাকা । শা বিশ্বস্ত লোঁকের বাঁক্য হইলেও 

তাহীর1 বলেন, শুধু শাস্ব আনাদিগকে সত্য অনুভব করাইতে 

কখনই সনর্থ নহে। আমন সমুদয় বেদ পাঠ করিলাম, 
তথাপি আধ্যাশ্মিক হতেন অগভূতি কিছুগজজ হইল না। কিন্ু 
যখন আমরা সেই শাঁথেক্ত সাধন গণানী অনুসারে কাধ্য করি, 

তখনই আমরা এমন এন অবস্থার উপনীত হই, যে অনন্থায় 

শর্যোক্ত কথাগুলিব গ্রতাঙ্গ উপলব্ধি হন খুক্তি, প্রত্যক্ষ ও 

অগ্রমান বার থেদিঠে পালে না, উহা হথারও  গুবেশে 

সমর্থ, তথাঁর আপগ্ুবাক্যেবও কোন কাণ্যকারিতা নাই। এই 

সত্রদ্ধার। ইহাই প্রকাশিত হইছে বে, প্রত্যক্ষ করাই বথার্থ 

ধর্ম, ধর্মের উহাই সার, আর অবশিষ্ট বাচা কিছু, বথ- 

ধর্বক্ৃতীশ্রণণ অথবা ধর্মপুস্তকপ1ঠ বা বিচার কেবল এ 

পথের জন্য প্রস্তুত হওরা মাত্র। উহ প্ররুত ধন্ম নহে। কেবল 

কোনমতে বুদ্ধির সর দেওয়া, বাঁ নাঁদেওরা ধর্ম নহে। 

যোগীদিগের মূল ভাব এই যে, যেমন ইন্দির-বিদ্বথের সহিত 

আমাদের সাক্ষাৎ সন্বন্ধঘটন। হয়, ধর্মও তদ্রপ প্রত্যক্গ করা 

ঘ|ইতে পারে £ বরং উহ আরও উজ্জলতররূপে অনুভূত হইতে 

পারে। ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি ধর্মের যে সকল গ্রতিপান্চ 
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সত্য আছে, বহিরিন্দিয় দ্বারা উহাদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে 
না। চক্ষু দ্বারা আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না অথব। হন্ডদ্বার! 

স্পর্শ করিতে পারি না। আর ইহাও জানি যে, বিচার 

আমাদিগকে ইন্দিরের অতীত প্রদেশে লইষা যাইতে পারে না; 

উহা আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত প্রদেশে ফেলি? দির। চলির] 

যাস সগস্ত জীবণ বিচার কর ন|। কেন, তাহার কল কি 

হইবে? আধ্যান্সিক তত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই করিতে 

পারিবে না। এইরূপ বিচার ত জগৎ সহ্রবধ ধরিয়া করির। 

আগিতেছে ; আমরা যাহা সাক্ষাৎ অনুভব করিঠে পারি, 

তাহাই ভিভ্ভিম্বরূপ করিয়া সেই ভিত্তির উপর যুক্তি, নিচাবাদি 
করিঘ্না থাকি । অতএব ইভা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, 

যুক্তিকে এই বিষর|নুভৃতিরূপ গণ্ডির ভিতর ভ্রদণ করিতে হইবেই 

হইবে ১ উহ। তাঁহার উপর কখনই যাইতে পারে নাঁ। সুতরাং 

যঁভ। কিছু মীধ্যত্মিক তত্ব 'অন্তভব করিতে হইবে, সমুদই আমাদের 

ইন্দড্রিয়ের অতীত এ্রদেশে | ঘোগার৷ বলেন, মানুষ ইন্দ্িয়জ প্রত্যক্ষ 

ও বিঢারশক্তি উভগনকেই অতিক্রম করিতে পারে । মানুষের নিজ 
বুদ্ধিকেও অতিক্রম করিবার শক্তি রহিয়াছে, আর এই শব্তি 
গ্রত্যেক প্রাণীতে, প্রত্যেক জন্ততেই অন্তরিহিত আছে। 

যোগ|ভ্যাসের দ্বারা এই শক্তি ছাগরিত হয়। তখন মানুষ 

বিচারের গণ্ডি পার হইয়। গিয়া তর্কের অগম্য বিষয়সমূহ 

প্রত্যক্ষ করে। 

তজ্ভ/ সংস্কারোহন্যসংস্কার প্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥ 
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সবত্রার্থ_এই সমাধিজাত (জ্ঞান ও ক্রিয়) সংস্কার 
অন্যান্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী হয় অর্থাৎ অন্যান্য, স-ঙ্গারকে 

আর আসিতে দেয় না । 

ব্যাখ্যা আমরা  পূর্নস্থত্রে দেখিয়াছি যে, এই 
ভানাতীড ভূমিতে যাইবার একঘাত্র উপাঁয়--একা গ্রতি।। 
আমরা আরো দেখিঘ়াহি, পূর্বসংস্কারগুলিই কেবল আমাদিগের 
এঁ প্রকার একাগ্রতা লাঁভের প্রতিবন্ধক। তোমরা সকলেই 
লশ্গ্য করিয়াছ যে বথনই তোমবা মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা 
কর, তখনই তোনাদের নানাপ্রকাব চিন্তা আসে। যখনই 
ঈশ্বরচিন্তা করিতে চেষ্ট। কর, ঠিক সেই সময়েই তই সকল 

সংস্ক!র জাগিরা উঠে। অন্ব সময়ে ভাহারা তত এবল থাকে 

না, কিন্থ বখনহই উগাদিগকে ভাডাইবার চেষ্টা কর, ৩খনই 

উহীরা নিশ্চর আসিবে, ভোমার মনকে যেন একেবারে ছবইজ়। 

ফেলিবার চেষ্টা করিবে । ইহাঁর কারণ কি? এই একীগ্রহ)- 

অভ্যাসের সময়েই ইহারা এত 'গ্রবল হয় কেন? ইহার 

কারণ এই, তুমি উহবদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছ 

বলিয়াই উহাঁরা উহাদের সমুদর বল প্রকাশ করে। অন্থান্ত 

সময়ে উহার ওরূপ ভাবে বল প্রকাশ করে না। এ সকল 

পূর্বসংস্কারের সংখ্যাই বা কঠ! চিত্তের কোন স্থানে উহার! 
জড় হইয়। রহিয়াছে, আর ব্যা্ের ভ্তাঁয় লক্ষ প্রদান করিয়া 

আক্রমণের জন্য যেন সর্বদ] প্রস্তত হইর। রহিয্লাছে। এগুলিকে 

প্রতিরোধ করিতে হইবে, যাহীতে আমরা যে ভাঁবটি হৃদয়ে 
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রাখিতে ইচ্ছী করি, কেবল সেইটিই আসে, অপরাপর সমুদর 

ভাবগুলি চলিয়া যার। তাহা না হইদ্বা তাহারা এ সমনেই 
আপিবাঁর চেষ্টা করিতেছে । সংস্কারসমূখেরে এইরূপ মনেখ 

এক গ্রতশক্তিকে নাঁধ। দিবার শ্গমতা আছে। সুতরাং থে 

সমাধির কথা এই মাত্র বলা হইল, উহা অভ্যাস করা 

বিশেষ আবশ্তক $ কারণ উহা শর আংস্কারগুলিকে নিলারণ 

করিতে সমর্থ। এইরূপ সমাধির অভ্যাসের দ্বার থে সংস্কার 

উখিত হইবে, তাহা এত প্রবল হইবে থে, আন্থান্ত 

সংস্কারের কাঁধ্য বন্ধ করিয়া ভাঠাদিগকে বশাড়ত কিন! 

রাখিবে। 

তস্তাপি নিরোধে সর্বনিরোধানিবীজঃ নমাধিঃ ॥৫১।॥ 

স্ত্রীর্থ_তাহারও (অর্থাৎ ঘে সংক্কার অন্যান্ত 

সমুদয় জংক্কারকে অবরুদ্ধ করে) অবরোধ করিতে 

পারিলে, সমুদয় নিরোধ হওয়াতে পিববীজ সমাধি 
আসিয়া উপস্থিত হয়। 

ব্যাখ্যাঁ-তোমাদের অবন্ত ম্মরণ আছে, আমাদের জীবনের 

চরম লক্ষ্য -এই আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলঞ্ধি করা। আমরা 

আন্মাকে উপলব্ধি করিতে পারি না, কারণ উহ প্রকৃতি, মন ও 

শরীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। অত্যন্ত অজ্ঞানী 

আপনার দেহকেই আত্ম বলিয়া মনে করে। তাহা অপেক্ষা 

একটু উন্নত লোকে মনকেই আত্মা বলিরা মনে করে। কিন্ত 

উভন্নেই ভ্রান্ত । আত্মা এই সকল উপাধির সহিত মিশ্রিত 
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হন কেন? চিন্তে 'এই নানাপ্রকার তরছ্দ উখিত হইয়া আম্মাকে ' 
আবুত করে, আমরা কেবল এই তরগ্গগুলির ভিতর দিয়াই 

আত্মার কিঞ্চিৎ প্রতিবিশ্বমাত্র দেখিতে পাই। বদি ক্রোধ- 

বৃত্তিরূপ প্রবাহ উথিত হয়, তবে আমরা আত্মাকে ক্রোধধুক্ত 

অবলোকন করি; বনি থ।কি, আমি রুট হইগাছি। দি 

প্রেমের এক তরঙ্গ চিত্তে উখিত হু, তবে এ তরঙ্গে আপন|কে 

গ্রতিবিদ্বিত দেখিয়ী মনে করি বে, আমি ভালবাসিতেছি। 

বদি ছুর্কলতীরপবুন্তি আমসিরা উদ্দিতি হন, তবে উহাতে 

আপনাকে প্রতিবিষ্বিত করিয়া মনে করি, আমি ছুর্বল। এই 
সকল বিভিন্ন পূর্বসংস্কার আম্মার দ্বন্ূপকে আবরণ করিলেই 
এই সকল বিভিন্ন ভাব উদ্দিতি হই থাকে । চিত্তহুদে 
যতদিন পধ্যন্ত একটিও তরঙ্গ থাকিবে, ততদিন আত্মার 

প্রকৃত স্বরূপ দেখা যাইবে না। যতদিন ন। সমুদ্র প্রবাহ 

একবারে উপশান্ত হইগ্া যাইতেছে, ততদিন আত্মার প্রকৃত 

স্বরূপ কখনই প্রকাশিত হইবে নাী। এই কারণেই পতঙ্জলি 

গ্রথদে এই এ্বাঁহন্বরূপ বৃত্তিগুলি কি, তাহা জানাইয়া খিতীয়তঃ 

উ্ভাদিগকে দমন করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় শিক্ষা দিলেন। 

তিতীরতঃ এই শিক্ষা দিলেন বে, যেমন এক বৃহৎ অগ্রিরাশি ক্ষুদ্র 

অগ্নিকণাগুলিকে গ্রাস করে, তেমনি একটি গএবাহকে এত দূর 
প্রবল করিতে হইবে বাঁহাতে অপর প্রবাহগুলি একেবারে 

লুপ্ত হইয়া যায়। বখন একটি প্রবাহনাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, 

তখন উহাকেও নিবারণ করা সহজ হইবে। আর যখন 

উহীও চলিয়া] যাইবে, তখনই দেই সমাধিকে নিধ্বীভ সমাধি 
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বলে। তখন আর কিছুই থাকিবে না, আস্ম। নিজন্বরূপে 

নিজমহিমায় অবস্থিত হইবেন। আনরা তখনই জানিতে পারিব বে, 

আত্মা মিশ্র পদার্থ নহেন, উনিই জগতে একমাত্র নিত্য অমিশ্র পদাথ, 

স্থতরাং উহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই--উনি অনব, অবিনশ্বর, নিত্য, 
ঠতন্তঘন সত্তা-স্বরূপ। 

৯৪৬ 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

সাধন-পাদ 

তপরঃহ্বাধ্যানেশ্বর গ্রণিধানানি ক্রিয়াধোগঃ ॥ ১ ॥ 

বত্রার্থ_তপস্ত।, অধ্াত্মশীন্ত্রপাঠ ও ঈশ্বারে সমুদয় 
কম্মফল-সমর্পণকে ক্রিয়াযেগ কহে । 

ব্যাখ্য।- পর্ন অধ্যারে যে সকল ননাধির কথ। বলা ভইগাছে, 

তাহা লাভ করা! অতি ছুর্ঘট। এই জন্ত আমাদিগকে ধীরে 

পীরে ও সকল সমাধিলাভের চেষ্টা কৰিছে হইনে। ইহার 

প্রথম সোপানকে ক্রিয়াধোগ বলে। ইহার শব্দাথ- কন্ম- 

দারা যোগের দিকে অগ্রসর ভগদা। আমাদের ইন্দ্রির গুলি 

যেন মশ্বন্বপ, মন তাহার প্রগ্রহ (রশি নাঁ লাগাম ), বুদ্ি 

সারথি, আত্মা সেই রখের আরোহী, আর এই শরীর রথ- 

স্বদ্ূপ। গহস্বামিস্বরূপ মানুষের আত্মা রালী-স্বর্ধূপে এই রথে 

বসিয়া আছেন। যদি অশ্বগণ অতি প্রবল ভয়, রশ্বিদবার! 

সংযত না থাকিতে চায়, আর যর্দি বুদ্ধিরপ সাঁবথি এ অশ্ব- 

গণকে কিরূপে সংযত করিতে হইবে তাহা ন। জানে, তবে 

এই রথের পক্ষে মহ বিপদ উপস্থিত চইবে। পক্ষান্তরে, 

যদি ইন্দ্িঘিব্প অশ্বগণ উত্তমরূপে সংযত থাকে, আর মনরূপ 

রশ্মি বুদ্ধিরূপ সারথির হস্তে দুরূপে ধৃত থাকে, তবে এ 

রথ ঠিক উহাঁর গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারে। এক্ষণে এই 
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উপল্তা শদ্দের অর্গ কি পুঝিতে পাপা বাইবে। তপন্ত। শব্দের 

অর্থ এই শবীর ও ইঙ্টিরগণকে পরিচালন করিবার সমন 

খুব দতাবে ধশ্রি ধবিরা থাঁকা, উহ!দিগকে ইচ্ছামত কাধ্য 

করিতে ন! দি আত্মনশে রাখা । তত্গরে, পাঠ বা স্বাধ্যার় | 

এ স্থলে পাঠ অর্থে কি বুঝিতে হইবে? নাটক, উপন্তাম 

বা গল্পের পুস্তক পাঠ নয়-বে সকল গ্রন্থে আম্মার মুক্তি 

কিনে হর শিক্ষ। দের, সেই সকল গ্রন্থপাঠ। আবার স্বাধ্যার 

বলিতে তক বা বিচারাখ্রক পুস্তকপাঠ বুঝিতে হইবে না। 

ইহ] বুঝিতে হইবে যে, খিনি যোগী, তিনি বিচারাঁদি করির তৃপু 

হইয়াছেন আর তীহীত্র বিচির কচি নাই । তিনি (জপ স্তোত 

ও শান) পাঠ করেন, কেনল হ।হার ধারণাগুন দঢ করিবার চচ্য | 

দুই প্রকার শারদীয় জ্ঞান আহে, এক কানের নাম 

বাদ (ধাহা তর্ক-ুক্তি ৪ বিচারাজ্ক ) ও দ্বিতীর--সিদ্ধীন্থ 

(মীমাংলাজ্ক )| অজ্ঞনাবন্থার লোকে গ্রথমোক্ত প্রকার 

শাহী জ্ঞান[ঘুণালনে প্রবৃত্ত খঘ, উহ] তর্কঘুদ্ধ-স্বরূপ-গ্রত্যেক 

বস্তর সব দিক দেখিরা নিচাঁর করাঃ এই বিচার শেষ 

হইলে তিনি কোন এক মীমাংসার উপনীত হন। কিন্তু শুধু 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। এই সিদ্ধান্ত-বিষয়ে 

মনের ধারণ প্রগাট করিতে হইবে। শান্ত অনন্ত, সময় 

সংক্ষিপ্ত, অতএব জ্ঞানলাভের গুপ্তকৌশল এই যে, সকল 

বস্তর সারণভাঁগ গ্রহণ করা উচিত। এ সারটুকু লইয়া এ 

উপদেশ মত জীবনযাপন করিতে চেষ্টা কর। ভারতবধে 
প্রাচীন কাল হইতে একটি: প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এহ 
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যে, যদি তুমি কোন রাজহংসের সম্মথে একপাত্র জলমিশ্রিত 

দ্ধ ধর, তবে সে সনুদর দুগ্ধটুকু পান করিবে, জলটুকু ফেলিয়া 
রাখিবে। এইরূপে জ্ঞানের যেটুক্ প্রয়োজনীর অংশ, তাহ। 
গ্রহণ করিরা অসারভ।গটুকু আঁদাদিগকে ফেলিয়া দিতে 

হইবে। প্রথম অবস্থায় এই বুদ্ধির ব্যায়াম আব্ন্তক করে। 

অন্ধহাবে কিছুই গ্রহণ করিলে চলিবে না) তবে ঘিনি 

যোগা, তিনি এই তর্কনুক্তিব অবস্থা অতিক্রম করিয়। একটি 

পর্ধতবৎ অচল দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইন্নাছেন। তাহার 
তখন একমাত্র উদ্দেশ্য তয় যে, প্র সিদ্ধান্তটিতে দৃঢপ্রত্যয 

ভয় । তিনি বলেন, বিচার করিও না; যর্দি কেহ জোর 

করিয়া তোমার সহিত তর্ক করিতে আসে, তুমি তর্ক না! 

করিরা টুপ করিয়া থাকিবে। কোন তকের উত্তর না দিয়। 

শন্তভীবে তথা হ্ইতে চলিরা ব।ইনে, কারণ তর্কের দ্বার 

কেবল মন চঞ্চল হয় মাত্র। তকের প্রনোজন ছিল কেবল 

বৃদ্ধিকে সতেজ করা; তাহাই যখন সম্পন্ন হইরা গেল, তখন 
আর উহাকে বুথা চঞ্চল করিবার গয়োজন কি? বুদ্ধি একটি 
চর্বল যন্ত্র মাত্র, উহ আম|দিগকে ইন্জিয়ের গণ্ডির মধ্যবর্তী 

জ্ঞন দিতে পারে মাত্র। যোগার উদ্দেশ্ত ইন্দিম্াতীত এদেশে 

বাওয়া, সুতরাং তাঁহার পক্ষে বুদ্ধিচাননার আর কোন প্রয়োজন 

থকে লী। তিনি এই বিষয়ে দুনিশ্চয় হইয়াছেন, সতরাং 
তিনি আর তর্ক করেন না, চুপচাপ থাকেন। কারণ তর্ক 

করিতে গেলে মন সমতাচ্যুত হইরা। পড়ে, চিত্তের মধ্যে একট! 

বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; আর চিত্তের এইরূপ বিশৃঙ্খলা তাহার 
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পক্ষে বিদ্রমীত্র। এই সমুদ্র তর্ক, যুক্তি বা বিচারপূর্বক 
তত্বান্বেষণ কেবল প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে। এই তর্কযুক্তির 
অতীত প্রদেশে উচ্চতর তত্বসমূহ রহিয়াছে । সমুদয় জীবনটাই 
কেবল বিগ্ভালরে বালকের ন্যায় বিবাদ বা বিচার-সমিতি 

লইয়াই পধ্যা্ড নহে। ঈশ্বরে কর্মৃফল-অর্পণ অর্থে কর্মের 

জন্ট নিজে নিজে কোনরূপ প্রশংসা বা নিন্দা! না লইয়া এই 

দুইটিই ঈশ্বরে সমর্পণ করিরা নিজে শান্তিতে অবস্থিতি কর! 
বুঝানু। 

সমাধি-ভাবনার্ঘঃ ক্রেশতনুকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥ 

সুত্রার্থ--এ ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন, সমাধিকে ভাবিত 

বা উদ্দীপিত এবং ক্লেশজনক বিদ্রসমুদয়কে ক্ষীণ করা। 
ব্যাখ্যা-আমরা অনেকেই মনকে আছুরে ছেলের মত 

করিয়। ফেলিয়াছি। উহ যাহা চাঁয়, তাহাই দিরা থাকি। এই 

জন্ সর্বদা ক্রিয়াযোগের অভ্যা আবশ্তক, যাহাতে মনকে 

সংযত করিয়া নিজের বশীভূত করা যাঁয়। এই সংযমের অভাব 

হইতেই বোগের সমুদয় বিদ্ধ উপস্থিত হইন্বাঁ থাকে ও তাহাতেই 

ক্লেশের উৎপত্তি । উহাদগকে দূর করিবার উপায়-_ক্রিয়।যোগের 

দ্বার মনকে বশীভূত করা-উহাকে উহার কাঁধ্য করিতে 

না দেওয়া । 

অবিদ্যাহম্মিতারাগদ্ধেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ-ক্রেশাঃ ॥ ৩॥ 

স্ুত্রার্থ__অবিদ্ভা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি- 

নিবেশ--ইহারাই পঞ্চ ক্লেশ। 
৪০ 



যোগস্ত্র 

ব্যাখ্যা ইহারাই পঞ্চ ক্রেশ, ইহাঁর। পঞ্চবন্ধনম্বরপে আমা- 
দিগকে এই সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখে । অবশ্ত, অবিগ্ভাই এ 
অবশিষ্ট সমুদয়গুলির জন্নীম্বরূপা। পরী অবিগ্ভাই 'মামাঁদের 
হুঃখের একমীত্র কারণ। আর কাহার শক্তি আছে বে, আমাদিগকে 
এইবূপ ছুঃখে রাখে? আম্মা নিত্য আনন্দস্বরূপ, উহাকে 

অঙ্ঞ/ন, ভ্রম, মারা ব্যতীত আর কিপে দুঃখিত করিতে পারে? 

আঁম্ম্র এই সমুদয় দুঃখই কেবল ভ্রমমান্র। 

আবদ্য। ক্ষেত্রমুত্তরেষ[ং 

প্রস্থপুতন্ুবিচ্ছিমোদারাণাঘ্ ॥ ৪ ॥ 

সত্রার্থ_অবিদ্যাই অপরগুলির উৎপাদক ক্ষেত্র- 
স্বরূপ। উহার কখন লীনভাবে, কখন সুক্মভীবে, কখন 
অন্য বৃত্তি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অভিভূত হইয়া, কখন 
বা প্রকাশ থাকে। 

ব্যাখ্য।--অবিষ্ঠা অম্মিতা, রাগ, দ্বেষে ও অভিনিবেশের 

কারণ। এ সংস্কারগুলি আবার বিভিন্ন লৌকের মনে বিভিন্ন 
অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকে । কখন কখন উহারা প্রস্ুপ্ত- 

ভাবে থাকে। তোমরা অনেক সমর “শিশুতুল্য নিরীহ এই 
বাক্য শুনিয়। থাক, কিন্তু এই শিশুর ভিতরেই হয়ত দেবতা বা 
অসুরের ভাব রহিয়াছে । এ ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। 

যোগীর হৃদয়ে পূর্বকর্ম্ের ফলম্বূপ এ সঙ্কারগুলি তন্ুভাঁবে 

থাকে। ইহার তাৎপধ্য এই, উহাঁরা। খুব সুক্্ম অবস্থায় থাঁকে, 
তিনি উহার্দিগকে দমন করিয়া রাখিতে পারেন। তাহার 
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উহ|দিগকে ব্যক্ত হইতে না দিবার শক্তি আছে। কখন কখন 

কতকগুলি প্রবল সংস্কার আর কতকগুলি সংস্কারকে কিছুকালের 

জন্য আচ্ছন্ন করিরা রাখে, কিন্ত যখনই এ আচ্ছন্নকারী 

কারণগুলি চলিয়া যাঁর, তখনই আবার উহারা প্রকাশ হইব] 
পড়ে। এই অবস্থাটিকে বিচ্ছিন্ন বলে। শেষ অবস্থাটির নম 

উদার। এ অবস্থার সংস্কারগুলি অনুকূল পাঁরিপার্খিক অবস্থার সহায়ত 
পাইরা শুভ ব1 অশুভরূপে খুব গ্রবলভাঁবে কার্ধ্য করিতে থাঁকে। 

অনিত্যাশুচিছুঃখানাতুহ্ 

নিত্যশুচিম্্খাতবখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥ 

স্ুত্রার্থ_অনিত্য, অপবিত্র, ছুখকর ও আত্মা ভিন্ন 

পদার্থে যে নিত্য, শুচি, সুখকর ও. আত্ম। বলিয়া ভ্রম 

হয়, তাহাকে অবিষ্তা ঘলে। 

ব্যাখ্যা-এই সমুদর সংস্কারের একমাত্র কারণ অবিদ্ভা। 

আমাদের প্রথমে জানিতে হইবে, এই অবিগ্ভা। কি? আমরা সকলেই 

মনে করি, “আমি শরীর, শুদ্ধ জ্যোতিম্মর নিত্য আনন্ম্বরূপ আত্ম! 
নহি”__ইহা। অবিদ্ধা।। আমরা মানুষকে (স্থান-বীভ-উপইস্ত-নিত্তন্দ- 

নিধন-দোষে দেহ স্বতঃই অশুচি ) শরীর বলিয়া ভাবি এবং দেখি, ইহা 

মহা ভ্রম। 

দৃগ দর্শনশক্ঞ্যোরেকা আ্বতৈবাহসম্মিতা ॥ ৬। 
সুত্রার্থ-__দৃক্ ও দর্শনশক্তির একীভাবই অস্মিতা। 
ব্যাখ্যা-_আত্মাই যথার্থ দ্রষ্টা, তিনি শুদ্ধ, নিত্যপবিত্র অনন্ত 

ও অমর। আর দর্শনশক্তি অর্থাৎ উহার ব্যবহার্য ষশ্্কি কি? 

২০২ | 



যোগস্ত্র 

চিত্ত, বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চঘাত্মিক বৃত্তি, মন ও ইন্দ্রিরগণ, এইগুলি 
উহার যন্ত্। এইগুলি তাহার বাহা জগৎ দেখিবার বন্বম্বরূপ, আর 
আত্মার সহিত এগুলির একীভাবকে অস্মিতারূপ অবিস্তা বলে। 

আমরা বলিয়া থাঁকি, “আমি চিন্তবৃত্তি, আরম রুট হইয়াছি, 
অথব1 আনি সুখী ।” কিন্থ কথ! এই, কিরূপে আমরা রুষ্ট হইতে 

পার বা কাহাকেও দ্বণা করিতে পারি? আত্মার সহিত 

আপনাকে অভেদ জানিতে হইবে । আত্মর ত কখন পরিণাম 

হয় না । আত্ম। যর্দি অপরিণ|মী হন, তবে তিনি কিরূপে 

এইক্ষণে সুখী, এইক্ষণে ছুঃখী হইতে পারেন? তিনি নিরাকার, 

অনন্ত ও সর্ঝব্যাপী। উহাকে পরিণামপ্রাপ্ত করাইতে পারে 

কে? আত্ম। সর্ববিধ নিয়মের অতীত। কিসে তীহাঁকে 

বিকৃত করিতে পারে? জগতের মধ্যে কিছুই আত্মার উপর 

কোন কাধ্য কারতে পারে না। তথাপি আমরা অজ্ঞতাবশতঃ 

আপনাকে মনোবৃত্তির সহিত একীভূত করিরা ফেলি এবং স্থুথ 

অথব। দুঃখ অনুভব করিতেছি মনে করি । 

স্ৃখানুশয়ী রাগঠ ॥ ৭ ॥ 

সুত্রার্থযে মনোবৃত্তি কেবল সুখকর পদার্থের 

উপর থাকিতে চায়, তাহাকে রাগ বলে। 

ব্যাখ্য--আমর। কোন কোন বিষয়ে সখ [পাইয়া থাকি; 

যাহাতে আমরা সুখ পাই, মন একটি প্রবাহের মত তাহার দিকে 

প্রবাহিত হইতে থাকে । সুখ-কেন্ত্রের দিকে ধাবমান আমাদের 
মনের এ প্রবাহকেই ( গর্ধঃ) রাগ বা আসক্তি বলে । আমরা। যাঁহীতে 
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স্থথ পাই না এমন কোন বিষয়েই কথন আকৃষ্ট হই না। 

আমরা, অনেক সময়ে নান। প্রকার কিস্তৃতকিমাকার ব্যাপারে 

স্ুথ পাইয়া থাকি, তাহা হইলেও রাগের যে লক্ষণ দেওয় 

গেল, তাহা সর্বত্রই খাঁটে। আমরা যেখনে সুথ পাই, 

সেখানেই আকৃষ্ট হইয়। থাঁকি। 

ছুঃখানুশয়ী দ্বেষ ॥ ৮ ॥ 
সৃত্রার্থ__ছুঃখকর পদার্থের উপর পুন;পুনঃ স্থিতি- 

শীল অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষকে দ্বেষ বলে। 

ব্য।খ্য_আমরা বাহাতে দুঃখ পাই তৎক্ষণাৎ তাহ) 
ত্যাগ করিবার চে্। পাইয়! থাকি । 

স্বরনবাহী বিছ্ষোইপি তথারূঢ্লোহভিনিবেশঃ ॥৯। 
সৃত্রর্থ_ যাহ পুর্বব পূর্ব মর্ণানুভব হইতে স্বভীবতঃ 

প্রবাহিত ও যাহা পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত তাহাই 
অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা । 

ব্যাখ্য।--এই জীবনের মমতা! প্রত্যেক জীবনেই প্রকাশিত 

দেখিতে পাঁওয়| যায়। ইহার উপর অনেক পরকাল সন্বীয় 

মত স্থাপন করিব।র চেষ্টা হইরাছে। যেহেতু লোকে এহিক 

জীবন এতদূর ভালবাসে, সুতরাং ভবিষ্যতেও যেন জীবিত 
থাকি এইরূপ আঁকাজ্ষা। করিয়া থাকে । অবশ্য ইহী বল! 
বাহুল্য যে, এই যুক্তির বিশেষ কোন মূল্য নাই। তবে ইহার 
মধ্যে এইটুকু আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে পাঁওয়া যাঁয় যে, 
পাশ্চাত্যদেশসমূহে এই জীবনে মমতা হইতে থে পরলোকের 
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সম্ভাবনীয়তা সুচিত হয়, তাহা! তাহাদের মতে কেবল মানুষের 
পক্ষেই খাঁটে, কিন্তু অন্ঠান্ত জন্বর পক্ষে নহে। ভারতে এই 
জীবনে মমতা, পূর্ববসংস্কার ও পূর্বজীবন প্রমাণ করিবার একটি 

যুক্তিত্বরপ হইয়াছে । মনে কর, ব্দি সমুদয় জ্ঞানই আমাদের 
প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে লাভ হইয়া থাকে, তবে ইহাঁ নিশ্চয় 
যে, আমরা যাহা! কখন প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই, তাহা কখন 

কল্পনাও করিতে পারি ন। অথব1 বুঝিতেও পারি না। কুকুট- 

শাবকগণ ডিথ্ধ হইতে কুটিবামাত্র - খাঁদ্ভ খুটিয়। খাইতে আস্ত 

করে। অনেক সমর়ে এরূপ দ্রেখ। গিয়াছে যে, যখন কুকুটীদবারা 

তংসভিম্ব ফুটান হইয়াছে, তখন হংসশাঁবক ডিন্ব হইতে বাহির 
হইবামাত্র জলে চলিয়া! গিয়াছে; তাহার কুকুটী-মাতা মনে 
করিল শাবকটি বুঝি ভলে ডুবিয়া গেল। যদি প্রত্যক্ষান্থভৃতিই 
জ্ঞানের একমীত্র উপায় হর, ভাঁহা! হইলে এই কুকুটশাবকগুলি 

কোথা হইতে খাস্ঠ খু'টিতে শিখিল অথবা এ হংসশাবকগুলি 
জল তাহাদের স্বাভাবিক স্থান বলিক৷ জানিতে পাঁরিল ? 

বদি তৃমি বল, উহা। সহজাত জ্ঞান (1090০) মাত্র, তবে 

তাঁহাঁতে কিছুই বুঝাইল না। কেবল একটি শব্দ প্ররোগ কর! 
হইল মাত্র, কারণ ব্যাখ্য। কিছুই করা হইল না। এই সহজাত 

জ্ঞানকি? আমাদেরও ত এইরূপ সহজাত জ্ঞান অনেক বহিয়াছে। 
ৃষ্টান্তস্বূপ দেখ! যাঁউক, আঁপনীদের মধ্যে অনেক মহিলাই 
পিয়ানে। বাঁজাইয়া থাকেন; আপনাদের অবশ্ত স্মরণ থাঁকিতে 

পারে, যখন আপনার প্রথম শিরা করিতে আরম্ভ করেন 

তখন আপনাঁদ্দিগকে শ্বেত, কৃষ্ণ উভয় প্রকার পর্দায় একটির 
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পর অপরটতে কত যত্বের সহিত অনুলি প্রয়োগ করিতে হইত, 
কিন্তু বহুবংসরের অভ্যাসের পর এক্ষণে আপনারা হয়ত 

কোন বন্ধুর সহিত কথা কহিবেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে পিম়ানোর 

উপর অস্ুলি আপনা আপনি চলিতে থাকিবে । উহী! এক্ষণে 
আপনাদের সহজাত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, উহা আপনাদের 

পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়া! পড়িরাছে। অন্তান্ত কাধ্য বাহ 

আমর করিয়। থাকি, তাহার সম্থন্ধে9 এ । অভ্যাসের দ্বাব। 

উহা! সহজাত জ্ঞানে পরিণত হন, শ্বাভাবিক ভইরা যার। 

কিন্ত আমর! যতদুর জানি, এক্ষণে যে ক্রিরাগুলিকে স্বাভাবিক 

বা সহজাত জ্ঞানজনিত বলিঘ্না থাকি, সেগুপি পূর্বে বিচারপুর্র্ঘক 

জ্ঞানের ক্রির। ছিল, এক্ষণে নিয়ভাবাপন্ন হইর] রূপ স্বাভাবিক 

হইয়া পড়িয়াছে। যোগীদিগের ভাবায় সহজাত জ্ঞান, বিচারের 

নিম্নভাবাপন্ন ক্রমসঞ্কুচিত অবস্থা মাত্র। বিচারজনিত জ্ঞান 

অবনতভাবাপন্ন হইয়া স্বাভাবিক সংস্কারে পরিণত হয়। 

অতএব, আমর এ' জগতে ঘাহাকে সহজাত জ্ঞান বলি তাহ! থে 
কেবলমাত্র বিচারজনিত জ্ঞানের নিয়াবস্থা মাত্র, একথা সম্পূর্ণ 

যুক্তিসঙ্গত। এই বিচার আবার প্রত্যক্ষান্গভূতি ব্যতীত হইতে 
পারে না, সুতরাং সমুদয় সহজাত জ্ঞানই পূর্ববপ্রত্যক্ষানুভূতির 

ফল। কুকুটগণ শ্তেনকে ভয় করে, হংসশাবকগণ জল ভালবাসে, 
ইহ! সবই পূর্ন্ব-প্রত্যক্ষান্তভৃতির ফলম্বরপ। এক্ষণে প্রশ্ন এই, 
এই অনুভূতি জীবাত্মার অথবা উহ! কেবল শরীরের? হংস 
এক্ষণে যাঁহা অনুভব করিতেছ্ছে, তাহা! কেবল প্র হংসের পিতৃ- 

পুরুষগণের অনুভূতি হইতে আসিতেছে, না৷ উহা! হংসের নিজের 
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প্রত্যন্ান্থভৃতি? আধুনিক বৈজ্ঞীনিকগণ বলেন, উহা৷ কেবল 

তাহার শরীরের ধর্ম । কিন্ত যোগীর! বলেন, উহ! মনের অনুভূতি 

শরীরের ভিতর নিয়া আসিতেছে মাত্র। ইহাঁকেই 

পুনজ্জন্মবাঁদ বলে। আমর। পূর্বে দেখিরাছি, আমাদের সমুদর 

জ্ঞান যাঁহাঁদিগকে প্রত্যক্ষ। বিচারজনিত জ্ঞান ব1 সহজাত জ্ঞান 

বলি, তাগার সমুদরই প্রত্যক্ষানুভৃতিরূপ জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী 
দিয়াই আসিতে পারে; আর যাহাঁকে আঁমর। সহজাত জ্ঞান 

বলি, তাহা আমাদের পূর্ণ প্রত্য্গান্ুভূতির ফলন্বরূপ, উহ|ই 
এক্ষণে অবনতভাবাঁপন্ন হইরা সহজাত জ্ঞানরূপে পরিণত 

হইগ্নাছে, সেই সহজাত জ্ঞান আবার বিচারজনিত জ্ঞানরূপে 

পরিণত হ্ইয়। থাকে । সমুদ্র জগতের ভিতরেই এই ব্যাপার 

চলিতেছে । ইহার উপরেই ভারতের পুনর্জন্মবাদের একটি 
প্রধান যুক্তি স্থাপিত হইরাঁছে। পূর্বানুভৃত অনেক . ভয়ের 

সংস্কার কালে এই জীবনের মমতারপে পরিণত হইরাছে। 

এই কারণেই বালক অঠি বাল্যকাল হইতেই আঁপন। আঁপনি 

ভয় পাইয়া থাকে, কারণ তাহার মনে কষ্টের পুর্বানুভূতিজনিত 
স্কার রহিয়াছে । অতিশয় বিশ্বান্ ব্যক্তির ভিতরে ধাহার। 

জানেন যে এই শরীর চলিয়া বাইবে, ধাাঁর৷ বলেন আত্মার 

মৃত্যু নাই, আমাদের শত শত শরীর রহিয়াছে, সুতরাং কি 

ভয়, তীহাদের মধ্যেও তাহাদের সমুদয় বিচারজাত ধাঁরণা- 

সত্বেও আমরা এই জীবনে প্রগাঢ় মমতা। দেখিতে পাঁই। এই 

জীবনে মমতা কোথা হইতে আসিল? আমর! দেখিয়াছি যে, 

ইহ! আমাদের সহজ ব1 স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। যোগীদিগের 
9৭ 



রাজযোগ 

দার্শনিক ভাষায় উহা সংস্কাররূপে পরিণত হইয়াছে, বল! যাঁয়। 

এই সংস্কারগুলি সুম্স বা গুপ্ত হইরা চিত্তের ভিতর যেন নিদ্রিত 
রহিয়াছে । এই সমুদয় পূর্ববৃত্যুর অসন্ুভূতিগুলি, যাহাঁদিগকে 

আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, তাহারা যেন জ্ঞানের নিম" 

ভূমিতে উপনীত হইয়াছে । উহাঁরা চিত্েই বাস করে, আর 

তাহার যে নিক্ষিযমভাবে অবস্থান করিতেছে তাহা নহে, 

উহার ভিতরে ভিতরে কাধ্য করিতেছে । এই চিত্তবৃত্তিগুলি 
অর্থাৎ যেগুলি স্ুলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে আমর! 

বেশ বুবিতে পারি ও অনুভব করিতে পাবি; তাহাদিগকে 

সহজেই দমন করা যাইতে পারে, কিন্তু এই হুঙ্মতর 

সংস্কারগুলির দমন কিরূপে হইবে? উহাদিগকে দমন করা 

যায় কিরপে? যখন আমি রুষ্ট হই; তখন আমার সমুদয় 

মনটি ফেন এক মহা ক্রোধের তরঙ্গাকার ধারণ করে। আঁমি 

উহা। অন্তুভব করিতে পারি, উহাকে দেখিতে পারি, উহাকে 

যেন হাতে করিয়া নাড়িতে চাঁড়িতে পারি, উহার সহিত 

সহজেই যাঁহী ইচ্ছা! তাহাই করিতে পারি, উহার সহিত যুদ্ধ 
করিতে পারি, কিন্ত আমি যদি মনের অতি গভীর প্রদেশে 

না যাইতে পারি, তবে কখনই আমি উহার মুলোৎপাটনে 

কৃতকাধ্য হইব না। কোন লোক আমাকে খুব কড়া কথ! বলিল, 
আমারও বোঁধ হইতে লাগিল যে আমি গরম হইতেছি, 
সে আরও কড়া কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে আমি ক্রোধে 

উন্মন্ত হুইপ উঠিলাম, আত্মবিস্থৃতি ঘটিল, ক্রোঁধবৃত্তির সহিত 

যেন আপনাকে মিশাইয়া ফেলিলাম। যখন সে আমাকে প্রথমে 
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কটু বলিতে আরম্ত করিয়াছিল, তখনও আমার বোধ হইতেছিল 
যে আমার ক্রোধ আসিতেছে । তখন ক্রোধ একটি ও আমি 
একটি পৃথক্ পৃথক্ ছিলাম। কিন্তু যখনই .আমি কুন্ধ হইয়া 
উঠিলম, তখন আমিই যেন ক্রোধে পরিণত হইয়। গেলাম। 
এ বৃত্বিগুলিকে মূল হইতেই-তাহাদের হ্ুঙ্মাবস্থা হইতেই 
উৎ্পাটন করিতে হইবে। উহার আমাদের উপর কাধ্য 
করিতেছে, এটি বুঝিবাৰ পূর্বেই উহাদিগকে সংযম করিতে 
হইবে। জগতের অধিকাংশ লোক এই বৃতিগুলির সুঙ্ষাবস্থার 
অস্তিত্ব পধ্যন্ত জ্ঞাত নহে। যে অবস্থায় প্র বৃ্তিগুলি জ্ঞানের 
নিষ্নভূমি হইতে একটু . একটু করিয়া! উদয় হয়, তাঁহ|কেই 
বৃত্তির সুস্মাবন্থ। বল। ঘাঁরর। যখন কোন হদের তলদেশ হইতে 
একটি তরদ্দ উখিত হয়, তখন আমরা উহাকে দেখিতে 
পাই না; শুধু তাহা নহে, উপরিভাগের খুব নিকটে 
আসিলেও আমরা উহা! দ্রেখিতে পাই ন13 যখনই উহার। 
উপরে উঠিয়া একটি তরঙ্গাকারে পরিণত হয়, তখনই আমর 
জানিতে পারি যে একটি তরঙ্গ উঠিল। যখন আমরা এ 
তরঙ্গগুলির হুঙ্গাবস্থাতেই উহাদিগকে ধরিতে পারিব তখনই 
আমরা উহীদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। এইরূপে 

বত দিন না আমরা স্থলভাবে পরিণত হইবার পূর্বের 
গ্ষাবস্থার এ ইন্দ্রিয়বৃত্বিকে সংঘত করিতে পারিব, ততদিন 
কোন বৃত্তি পূর্ণরপে সংঘম করিতে পারিব না। ইন্রি়- 
ৃত্বিগুলিকে সংযম করিতে হইলে, আমাদিগকে উহাদের মূলে 
গিয়া সংযম করিতে হইবে। তখনই, কেবল তখনই আমর! 
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উহাদের বীজপধ্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিব; যেমন 

ভঙ্জিত বীজ মৃত্তিকাঁয় ছড়াইর। দিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তদ্রপ 

এই ইন্দরিয়ের বৃত্তিগুলি আর উদয় হইবে না| 

তে গ্রতিপ্রসবহেয়াঃ সুক্ষনাঃ ॥ ১০ ॥ 

স্যত্রার্থী সেই অ্ুক্ম সংস্কারগুলিকে প্রতিপ্রদব 

অর্থাৎ গ্রতিলোমপরিণম দ্বারা নাশ করিতে হয়। 

ব্যাখ্য।-ধ্যানের দ্বার বখন চিন্তবুত্তিগুলি নষ্ট হয়, তখন যাঁহ৷ 

অবশিষ্ট থাকে তাহাকে সুক্মুসংস্কর বা বাসনা! বলে। উহাঁকে নাঁশ 

করিবার উপার কি? উহাকে প্রতি প্রসব অর্থাৎ গ্রতিলোম-পরিণামের 

দ্বার নাশ করিতে হইবে । প্রতিলে।ম-পরিণাম অর্থে কাঁধ্যের কারণে 

লয়। চিত্তরূপ কাধ্য বথন সমাধিদ্বার।' অন্মিতাঁরূপ স্বকারণে লীন 

হইবে, তখনই চিত্তের সহিত ই সংস্কারগুপিও নষ্ট হইয়] 

যাইবে। 
৮ 

ধ্যানহ্য়োশ্তদরৃভয়ঃ ॥ ১১ ॥ 

সুত্রার্থ- ধ্যানের দ্বারা উহাদের স্ুলাবস্থা নাশ 
করিতে হয়। 

ব্যাখ্যাধ্যানেই এই বুহৎ তরঙ্গগুলির উৎপত্তি নিবারণ 

করিবার এক প্রধান উপায়। ধ্যানের দ্বারা মনের বৃত্তিরূপ 

তরঙ্গনকল লয় পাইবে। যদি দিনের পর দিন, মাসের 

পর মাস, বৎসরের পর বংখসর এই ধ্যান অভ্যাস কর, 

(যতদিন না উহা। তোমার হ্বভাবের মধ্যে দীড়াইর। যাঁর, যতদিন 
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যোগশ্ৃত্র 

ন। তুমি ইচ্ছ| ন। করিলেও এ ধ্যান আপন হইতেই আসে )- তাহ! 
হইলে ক্রোধ, দ্বণ। প্রভৃতি বৃত্তিগুলি চলিয়। যাইবে। 

ক্লেশমূলঃ কর্ম (শযে। দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়? ॥ ১২ ॥ 

সুত্রার্থ_কর্মমের আশয়ের মূল এই পূর্বোক্ত 
ক্েশগুলি ; বর্তমান অথব। পরজীবনে উহারা ফল প্রসব 
করে। 

ব্যাখ্য1- কর্মনশয়ের অর্থ এই সংস্কারগুলির সমষ্টি । আমর! 

থে কেন কাধ্য করি না কেন, অমনি মনোহ্দে একটি তরঙ্গ 

উথিত হয় । আমরা মনে করি, এ কাধ্যটি শেষ হইয়া গেলেই 
তরঙ্গটিও চলির যাইবে কিন্ক বাস্তবিক তাহ নহে। উহ) 

খেন শুক্র আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, কিন্ত তথাপি তখনও 

এ স্থানেই রহিয়াছে । যখন আমরা উহ! স্মরণ করিবার চেষ্ট। 

করি, তখনই উহা পুনর্বার উদিত হইরা আবার তরঙ্গাকারে 
পরিণত হয়। সুতরাং জানা যাইতেছে, উহা? মনের ভিতর 
গুটভাবে ছিল$ যর্দি না৷ থাঁকিত, তাহা হইলে স্বৃতি অসম্ভব 

হইত। সুতরাং প্রত্যেক কাধ্য, প্রত্যেক চিন্তা, তাহা শুভই 

হউক আর অশুভই হউক, মনের গভীরতম প্রদেশে গির] 

সুক্মভাৰ ধারণ করে ও ও স্থানেই সঞ্চিত থাঁকে। সুখকর 

অথব1 দুঃখকর সকল গ্রকার চিন্তাকেই ক্লেশ বলে, কারণ 

বোগীদের মতে উভয়ই পরিণামে ছুঃখ প্রসব করে। ইন্দ্িয়সমূহ 
হইতে যে সকল স্খ পাওয়া যায়, তাহার] পরিণামে ছুঃথ 

আনয়ন করিবেই করিবে। ভোগে ভোঁগতৃষ্ণ। বাঁড়িয়। থাকে ; 
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তাহার ফল ছৃঃখ। মানুষের বাসনার অন্ত নাই, মানুষ 
ক্রমাগত বাসন! করিতেছে £ বাসনা করিতে করিতে যখন সে 

এমন স্থানে উপনীত হয় যে কোন মতে তাহার বসন 
আর পরিপূর্ণ হয় না, তখনই তাহার দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই 
জন্কই যোগীরা শুভ অশুভ সমুদ্র সংস্কারগুলির সমষ্টিকে 
ক্লেশ বলিয়া থাকে, উহারা৷ আত্ম।র মুক্তির পথে বাধ গ্রদাঁন করে। 

সমুদয় কাধ্যের হক্ষমূলন্বরূপ সংস্কারগুলি সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে 
যে তাহারা কারণন্ববূ্প হইরা ইহজীবনে অথন। পরজীবনে ফল 

প্রসব করিম থাঁকে (দুষ্ট বা অৃষ্ট জন্ম-বেদনীর )। বিশেষ বিশেষ 
হলে এ সস্কারগুলির গ্রাবল্যহেতু উহারা অতি শীঘ্রই ফল প্রসব 

করে, অত্যুৎক পুণ্য ব1 পাঁপকর্ম্ম ইহজীবনেই তাহার ফল উৎপাদন 
করে। ধোগীরা বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি ইহজীবনেই 
খুব প্রবল শুভসংস্কার উপার্জন করিতে পারেন তীহাদের মৃত্যু 
হয় না, তীহার। ইহজীবনেই এই দেহকে দেবদেহে পরিণত 

করিতে পারেন। যোগীদিগের গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি 
ৃষটান্তের উল্লেখ আছে। ইহারা আপনাদের শরীরের উপাদান 
পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন। ইহারা নিজেদের দেহের 

পরমাণুগুলিকে এমন নুতনভাবে সন্নিবেশিত করিয়া লন যে, 

তাহাদের আর কোন পীড়া হয় না এবং আমরা ঘাহাকে 
মৃত্যু বলি, তাহাঁও তাহাদের নিকট আসিতে পারে ন1। 
এরূপ ঘটনা না হইবার কোন কারণ নাই। শারীরবিধান- 
শান্্র খাগ্তের অর্থ করেন_হৃর্ধ্য হইতে শক্তিগ্রহণ। এ শক্তি 
প্রথমে উত্ভিদে প্রবেশ করে; সেই উদ্ভিদকে আবার কোন পশু 
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ভোজন করে, মানুষ আবার সেই পশুমাংদ ভোজন করিয়া থাকে। 
এই ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে 
যে, আমর হুর) হইতে কিছু শক্তি গ্রহণ করিয়া উহাকে 

নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইলাম। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে 

এই শক্তি আহরণ করিবার যে একমাত্র উপায় থাঁকিবে, তাহ 

কে বলিল? আমর যেরপে শক্তি সংগ্রহ করি, উদ্ভিদের শক্তি- 

গ্রহের উপায় ঠিক তাহ! নহে; আনরা বেরপে শক্তি সংগ্রহ 
করি, পৃথিবী সেরূপে করে না, কিন্ত তাহা হইলেও সকলেই 

কোন না কোনরূপে শক্তি সংগ্রহ করির। থাকে। যোগীর! 

বলেন, তাহার কেনল মনঃশক্তিবলেই শক্তি সংগ্রহ করিতে 

পারেন। তাহারা বলেন, আমরা সাধারণ উপায় অবলম্থন 

ন। করিদাও যত ইচ্ছা! শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। উর্ণনাভ 
যেমন নিজ শরীর হইতে তন্ব বিস্তার করিয়া পরিশেষে 

এমন বদ্ধ হুইপ পড়ে যে, বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে 

দেই তন্ত অবলম্বন ন। করিয়। যাইতে পারে না, সেইরূপ 

আমরাও আমাদের উপাদানীভূত পদার্থ হইতে এই স্নাযুজাল 
স্থট্টি করিয়াছি, এখন আর সেই ন্নাযুপ্রণালী অবলম্বন না 
করিয়া কোন কাধ্য করিতে পারি না। যোগী বলেন, ইহাতে 

বন্ধ থাঁকিবার আমার প্রয়োজন কি? এই তত্বটি আর একটি 
উদ্াহরণের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। আমরা পৃথিবীর 

চতুর্দিকে তড়িতশক্তিকে প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু উহ! 

প্রেরণ করিবার জন্য আমাদের তারের আবশ্তক হয় । কেন, 

প্রকৃতি ত বিন। তারে বহু পরিমাণে শক্তি প্রেরণ করিতেছেন। 
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আমরাই বা কেন তাহা করিতে পারি না? আমর1 চতুর্দিকে 

মানসতড়িৎ প্রেরণ করিতে পারি। আমরা যাহাকে মন বলি, 

তাহা প্রায় তড়িৎশক্তির সদূশ। ন্নাধুর মধ্যে যে এক তরল 
পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে যে অনেক পরিমাণে 

বিদ্যুতৎশক্তি আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাঁই। কারণ 
তড়িতের ন্যায় উহারও প্রান্তদরয়ে বিপরীত শক্তি্বয় দৃষ্ট 

হয় এবং তড়িতের অন্যান্ত যে সকল ধন্ম, উহাতেও সেই ধর্মগুলি 

দেখা যার । এই তড়িৎশক্তিকে এক্ষণে আমরা কেবল শ্নাযু- 

মগুডুলের মধ্য দিরাই প্রব।হিত করিতে পারি। কিন্তু স্নীবু- 

মণ্ডলীর সাহাধ্য না লইব্রাই বা আমরা কেন ইহা প্রবাহিত 
করিতে সমর্থ হইৰ না? যোগী বলেন, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব; শুধু 
সম্ভব নহে, ইহা কাধ্যে পরিণত করা যাইতে পারে। আর 
ইহাতে কুৃতকাঁধ্য হইলে তুমি সমুদ্র জগতের মধ্যেই আপনার 

এই শক্তি পরিচালন করিতে সমর্থ হইবে। তখন তুমি কোন 
্নাধুনন্থ্ের সাহাধ্য না লইপ্বাই যেখানে ইচ্ছা, ঘে শরীরের উপর 
ইচ্ছা কাধ্য করিতে পারিবে । যখন কোন আকা এই স্নরু 

বন্থরূপ প্রণালীর ভিতর দির কাধ্য করেন, আমরা তখন 

তাঁহাকে জীবিত, আর এই যন্ত্রগুলির নাঁশ হইলেই তাহাকে 

মৃত বলি। কিন্তু যিনি এইরূপে স্নাযুযস্ত্রেরে সাহাঁধ্যেই হউক 
অথবা তৎসাহাব্যনিরপেক্ষ হইয়াই হউক, উভয় প্রকারেই 
কাধ্য করিতে পারেন, তাহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু এই দুই 
শব্খের কোন অর্থই নাই। জগতে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
শরীর আছে, সবই 'তন্াত্রা্।র। রচিত, কেবল প্রভেদ 
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তাহাদের বিস্তাসের প্রণালীতে। যদ্দি তুমিই এঁ বিস্তাসের 
কর্তা হও, তাহা হইলে তুমি ধেরূপে ইচ্ছ, এ তন্মাত্রাগুলির 

বিস্তাস করিয়া শরীর রচনা করিতে পার। এই শরীর তুমি 

ছাড়া আর কে নির্ম(ণ করিয়াছে? আহার করে কে? যদি 

আর একজন তোমার হইয়া আহার করিম] দিত, তোমাকে 

বড় বেণী দিন বাচিতে হইত না। প্র খাঘ্ভ হইতে রক্তই 
বা উত্পাদন করে কে? নিশ্চয় তুমিই। এ রক্তকে বিশুদ্ধ 

করিয়া ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত করিতেছে কে? তুমিই। 

আমরাই দেহের কর্ত। এবং উহাতে বাস করিতেছি। কেবল 

উহ কিরূপে নূতন করির1 গড়িতে হর, সেই জ্ঞান আমরা 
ভারাইর। ফেলিয়াছি। আমর যন্্রতুন্য অবনতম্বভাৰ হইয়। 

পড়িয়াছি। আমরা দেহের প্রমাণুগুলির নিন্াস প্রণালী ভুলিয়। 

গিয়াছি। স্থৃতরাঁং আমরা এক্ষণে বাহ যন্ত্র করিতেছি, 

তাহ! জ্ঞাতসারে করিতে হইবে । আমরাই কর্তা, সুতরাং 
মামাদ্দিগকেই এই বিন্তাসপ্রণালীকে নিয়মিত করিতে হইবে। 

ইহাতে কৃতকার্য হইলেই আমরা ইচ্ছামত নূতন করিয়া দেহের 
নির্মাণে সমর্থ হইব; তখন আমাদের জন্ম, ব্যাধি, মৃত্যু কিছুই 

থাকিবে না। 

সতি মুলে তদ্বিপাকে। জা ত্যাযুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥ 

সুত্রার্_মনে এই সংস্কাররূপ মূল থাকায় তাহার 

ফলম্বরূপ মনুষ্যাদি জাতি, ভিন্ন ভিন্ন পরমায়ু ও সুখ- 
ছঃখাদি ভোগ হয়। 
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ব্যাখ্যা_ মুল অর্থাৎ সংস্কাররূপী কাঁরণগুলি ভিতরে থাঁকাতে 

তাঁহারাই ব্যক্তভাঁব ধারণ করিয়। ফলরূপে পরিণত হয়। কারণের 
নাশ হইয়া! ক।ধ্যের উদয় হয়, আবার কার্য স্শ্মভাব ধারণ করিয়। 

পরবর্তী কাধ্যের কারণশ্বরূপ হয়। বৃক্ষ বীজ 'গ্রসব করে; বীজ 

আবাঁর পরবর্তী বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাঁকে। এই- 
রূপেই কাধ্যকারণপ্রবাহ চলিতে থাকে। আমর। এক্ষণে যে 

কিছু কর্ম করিতেছি, সদুদরই পূর্ববসংস্করের কলস্বপ্পপ। এই 
কাধ্যগুলি আবার সংস্কারদূপে পরিণত হইয়া ভবিষ্যৎ কাধ্যের 

কারণ হইবে; এইরূপেই কাধ্যকারণ-প্রবাহ চলিতে থাঁকে। 

এই হ্ত্র এই জন্তই বণিতেছে যে, কারণ থাকিলে তাহার ফল 

বা কার্য অবশ্তই হইবে। এই ফল প্রথমতঃ জাতিরূপে 

প্রকাঁশ পায়; কেহ বাঁ মানুষ হইবেন,' কেহ দেবতা, কেহ পণ্ড, 
কেহ বা অনুর হইবেন। দ্বিতীরতঃ, এই কর আবার আধঘুকেও 
নিয়মিত করিবে । একজন হত পঞ্চাশ বর্ষ জীবিত থাকিব! 

মৃত্যুমুখে পতিত হয়ু, অপরের জীবন হযরত শত বর্ষ আবার 

কেহ হয়ত দুই বৎসর জীবিত থাকিয়।ই মৃত্যুদুখে পতিত হ্য়, 

দে আর মোটেই পূর্ণবয়স্ক হয় না।, এই যে বিভিন্নতা, ইহা 
কেবল পূর্বকন্মননারা নিয়মিত হর। কাহাকেও দেখিলে বোধ 

হয় যে, কেবল সুখভোগের জন্যই তাহার জন্ম; যদ্দি পে বনে 

গিয়া লুক।ইয়। থাকে, সুখ যেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে । 
আর একজন যেখানেই যান্ন, ছুঃখ যেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 

ধাবিত হয়, সবই তাহার নিকট ছুঃখমর হইয়া ধ্রাড়ায়। এই 
সমুদ্রই তাহাদের নিজ নিজ পূর্ধ্বকর্মের ফল। 'যোগীদিগের 
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মতে, সমুদয় পুণ্যকর্ম্ে স্থথ ও সমুদয় পাপকর্ম্মে ছুঃখ আনয়ন 

করে। বেব্যক্তি কোন অসৎ কাধ্য করে, সে নিশ্চয়ই ক্লেশরূপে 
তাহার কতকর্মমের ফলভোগ করিবে । 

তে হলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতৃত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ 

ুতরার্থ__পুণ্য *ও পাঁপ উহাদের কারণ বলিয়া 

উহাদের ফল আনন্দ ও ছুঃখ। 

পরিণানতাপসংস্কারভ্রুঃখৈগু ণবৃত্তিবিরোধাচ্চ 
ছুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥ 

সত্রার্থকি পরিণাম-কালে, কি ভোগ-কালে 

ভ্োগব্যাঘাতের আশঙ্কায়, অথবা স্থথের সংস্কীরজনিত 

তৃষ্ণার প্রসবকারী বলিয়া, আর গরণবৃত্তি, অর্থাৎ সত্ব, 

রজঃ, তমঃ পরস্পর পরস্পরের বিরোধী বলিয়৷ বিবেকীর 

নিকট সবই ছুঃখ বলিয়া বোধ হয়। 

ব্যাখ্যা যোগীরা বলেন, বাহার, বিবেকশক্তি আছে, 

বাহার একটু ভিতরের দিকে দৃষ্টি আছে, তিনি মুখ ও দুঃখ নাম- 

ধেয় সর্ববিধ বস্তুর অন্তস্তল পধ্যন্ত দেখিয়। থাকেন, আর জানিতে 

পারেন যে, উহার! সর্বদা সর্বত্র সমভাবে রহিয়াছে । একটির 

সঙ্গে আর একটি যেন জড়।ইয়, একটি যেন আর একটিতে 

মিশিয়। আছে। সেই বিবেকী পুরুষ দেখিতে পাঁন যে, মানুষ 

সমুদয় জীবন কেবল এক আলেয়ার অনুনরণ করিতেছে; সে 

কখনই তাহার বাসন। পূরণে সমর্থ হয় ন। এক সময়ে মহারাজ 
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যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, “জীবনে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ঘটনা এই যে, 

প্রতি মুহূর্তেই আমর] ভূতগণকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
দেখিতেছি, তথাপি আমরা মনে করিতেছি আমরা কখনই 

মরিব না।” চতুর্দিকে মুর্খ ব্যক্তিগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মনে 
করিতেছি, কেবলমাত্র আমরাই পণ্ডিত -আমরাঁই কেবল মূর্থশ্রেণী 
হইতে স্বতন্ত্র। চতুর্দিকে সর্বপ্রকার চঞ্চলতার দৃষ্টান্ত বেছিত 
হইয়া আমরা মনে করিতেছি, আমাদের ভালবাঁপাই একমাত্র 
স্থায়ী ভালবাসা । ইহা কি করিয়। হইতে পারে? ভালবাসাও 

স্বার্পরতামিশ্রিত। যোগী বলেন, পপরিণাঘে দেখিতে পাইব, 
এমন কি, পতিপত্বীর প্রেম, সন্তানের প্রতি ভালবাসা এবং 

বন্ধুগণের প্রণয় পধ্যন্ত অল্পে অল্পে ক্ষর হইয়া নাশ পায়।” এই 

সংসারে ক্ষয় প্রত্যেক বস্তুকেই আক্রমণ করিয়া থাকে । যখনই- 
কেবল যখনই সংসারের সকল বাসনা, এমন কি ভালবাস পর্যন্ত 

বিফল হয়, তখনই যেন চকিতের ন্যায় মানুষ বুঝিতে 

পারে এই জগৎ কি ভ্রম যেন স্বপ্নসদৃশ ! তখনই এক বিন্দু 
বৈরাগ্যভাব তাহার হৃদয়ে উদ্দিত হইয়। থাকে, তখনই সে 

জগতের অতীত সত্তার যেন একটু আঁভান পাঁয়। এই জগৎকে 

ত্যাগ করিলেই পাঁরলৌকিক তত্ব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়; এই 

জগতের সুখে আসক্ত থাকিলে, ইহী কখনও সম্ভাঁবিত 
হইতে পারে নী । এমন কোন মহাত্মা) হন নই, ধাহ্কে 

এই উচ্চাবস্থা লাভের জগ্ত ইন্দ্িয়স্থখভোগ ত্যাগ করিতে 

হয় নাই। দুঃখের কারণ, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্কিগুলির 

পরম্পর বিরোধ। মানুষকে একটি একদ্রিকে, অপরটি আর 
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একদিকে টানিয়৷ লইয়। যাইতেছে, কাজেই স্থায়ী সুখ অসম্ভব 
হইয়া! পড়ে। 

হেয়ং ছুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥ 
সুত্রার্থ-যে ছুখ এখনও আসে নাই, তাহা 

ত্যাগ করিতে হইবে ॥| 
ব্যাখ্যা কর্মের কিঞ্িদংশ আমাদের ভোগ হইয়া গিয়াছে, 

কিঞ্চিদশ আমর! বর্তমানে ভোগ করিতেছি, আর অবশিষ্টাংশ 

ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোদ্ুখ হইয়া আছে। আমাদের যাহ। ভোগ 

হইয়া! গিয়াছে, তাহা ত চুকিরা গিয়াছে। আমরা বর্তমানে 
যাহা ভোগ করিতেছি, তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতে 

হইবেই হইবে, কেবল যে কর্ম ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোশুখ হইয়] 
আছে, তাহাই আমরা জয় অর্থাৎ নাশ করিতে পারিব। এই 

কারণেই আমাদিগের সমুদয় শক্তি, যে কর্ম এক্ষণেও কোন ফন 

প্রলব করে নাই, তাহারই নাশের জন্য নিযুক্ত কর! আবশ্তক। 

দেষ্টদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতৃঃ ॥ ১৭। 
সুত্রার্থ_এই যে হেয়, অর্থাৎ যে ছুঃখকে ত্যাগ 

করিতে হইবে, তাহার কারণ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ । 
ব্যাখ্যা__এই দ্রষ্টার অর্থ কি? মনুষ্যের আত্মা--পুরুষ | 

দৃণ্ত কি? মন হইতে আরম্ভ করিয় স্থল ভূত পধ্যস্ত সমুদয় 

প্রকৃতি। এই পুরুষ ও মনের সংযোগ হইতেই সুখছুঃখ সমুদয় 
উৎপন্ন হইয়াছে। তোমাদের অবশ্ত স্মরণ থাকিতে পারে, 
এই যোগশাস্ত্রের মতে পুরুষ শুদ্ন্বরূপ 7; যখনই উহা! প্রকৃতির 
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সহিত সংঘুক্ত হয় ও প্রকৃতিতে প্রতিবিস্বিত হয়, তখনই উহা 
হয় সুখ, নয় দুঃখ অনুভব করে বলিয়া গ্রতীয়মান হয়৷ 

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেক্দ্িয়াত্মকং 

ভোগাপবর্থার্থ দৃশ্যমূ ॥ ১৮ ॥ 
সতত্রার্থ_দৃশ্য অর্থে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে বুঝায়। 

উহ! প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল। উহ! দ্রষ্টার অর্থাৎ 

পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য । 
ব্যাখ্যা দৃপ্ত অর্থাৎ প্রকৃতি, ভূত ও ইন্দ্রিসম্টিকূপ ; 

ভূত বলিতে স্থুল, সুক্ষ সর্বপ্রকার ভূতকে বুঝাইবে, আর ইন্জিন 

অর্থে চক্ষুরাঁদি সমুদ্র ইন্দ্রিয়, মন গ্রভৃতিকে ও বুঝাইবে। উহী- 

দের ধর্ম আবার তিন গ্রকার$ যথা প্রকাশ, কাধ্য ও স্থিতি 

অর্থাৎ জড়ত্ব ; ইহাঁদ্দিগকেই অন্য কথায় সত্ব, রজঃ ও তমঃ বলে। 

সমুদয় প্রকৃতির উদ্দেশ্ত কি? উদ্দেশ্য এই, যাহাতে পুরুষ সমুদয় 
ভোগ করিদ্না বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন। পুরুষ যেন আপনার 

মহান্ এশ্বরিক ভাব বিস্ৃত হইয়াছেন । এ বিষয়ে একটি বড় 

স্ন্দর আখ্যাধ়িক? আছে। অন্থর বধের নিমিত্ত কেন সময়ে 

দেবরাজ ইন্দ্র শুকর হইয়! কর্দমের ভিতর বান করিতেন, তাহার 
অবসশ্ত একটি শৃকরী ছিল, সেই শৃকরী হইতে তাহার 
অনেকগুলি শাবক হইয়াছিল। অস্থুর বধ হওয়ার পর 

তিনি অতি স্্খে কালযাপন করিতেন।” কতকগুলি দেবতা 

তীভার দুরবস্থা দর্শন করিয়। তাঁহার নিকট আসিয়া বশিলেন, 

“আপনি দেবরীজ, সমুদয় দেেবগণ আপনার শাসনে অবস্থিত, 
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আপনি এখানে কেন?” কিন্তু' ইন্দ্র উত্তর দিলেন, “আমি বেশ 
আছি, আমি ত্বর্গ চাই নাঃ এই শুকরী ও শাঁবকগুলি ত- 
দিন আছে, ততর্দিন স্বর্গাদি কিছুই প্রার্থনা করি না)” তখন 

সেই দেবগণ কি করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পাঁরি- 

লেন না। কিছুদিন পরে তীহার। মনে মনে এক সংকল্প স্থির 

করিলেন এবং ধীরে ধীরে আসিয়া একটি শাঁবককে মরিরা 

ফেলিলেন। এইবূপে একটি একটি করিয়া সমুদয় শাবকগুলি 

হত হইল। দেবগণ অবশেষে সেই শৃকরীকেও মারিয়া 

ফেলিলেন। যখন ইন্দ্রের পরিবাঁরবর্গ সকলেই মৃত হইল, তখন 

ইন্ত্র কাতর হ্ইরা বিলাপ করিতে লাগিলেন। দেবতার! 

ইন্দ্রেরে নিজের শৃকরদেহটিকে পর্যন্ত খণ্ড বিখণ্ড করিয়! 
ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র সেই শুকরদেহ হইতে নির্গত হইয়া 
হাতত করিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 

আমি কি ভবঙ্কর ত্বপ্ন দেখিতেছিলাম! আমি দেবরাজ, 

আমি এই শুকরজন্মকেই একমাত্র জন্ম বলিম্না মনে 
করিতেছিলাম ;. শুধু তাহাই নহে, সনুদরক জগৎই 
শুকবদেহ ধারণ করুক, আমি এই উচ্ছ করিতেছিলাঁম।” পুরুষও 

এইক্সপে প্রকৃঠির সঠিত মিলিত হইয়া, তিনি বে শুদ্ধস্বভাব ও 

অনন্তন্বরূপ তাহা বিশ্বৃত ভইরা বান। পুরুষন্বে অন্তিত্বশালী 

বলিতে পারা যাঁর না, কারণ পুরুষ স্বয়ং অস্তিত্স্বরূ্প | 

আত্মাকে জ্ঞানসম্পন্ধ করিতে পার যার না, কারণ আত্ম স্বয়ং 

জ্ঞানম্বরূপ। তাহাকে প্রেনসম্পন্ন বলিতে পারা বায় না, কারণ 

তিনি স্বয়ং প্রেমন্বরূপ। আত্মাকে অন্তিত্বশ[লী, জ্ঞানযুক্ত 
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অথবা প্রেমময় বল। সম্পূর্ণ ভুল। প্রেম, জ্ঞান ও অস্তিত্ 

পুরুষের গুণ নহে, উহার! এ পুরুষের স্বরূপ। যখন উহার! 
কোন বস্তর উপর প্রতিবিষ্বিত হয়, তখন উহাদ্িগকে সেই বস্তুর 

গুণ বলিতে পার! বাঁয়। কিন্তু উহার পুরুষের গুণ নহে, উহার 

নেই মহাঁন্ আত্মার_অনন্ত পুরুষের ম্বরূপ- ইহার জন্ম নাই, 
মৃত্যু নাই, ইনি নিজ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন। কিন্ত 

তিনি এতদূর স্বরূপবিভ্রষ্ট হইয়াছেন যে, যদি তুমি তাহার নিকট 

গিয়। বল, “তুমি শুকর নহ, তিনি চীৎকার করিতে থাঁকিবেন ও 

তোমাকে কামড়াইতে আরভ্ত করিবেন। মারার মধ্যে, এই 

স্বপ্নময় জগতের মধ্যে আমাদেরও সেই দ্শ। হইয়াছে এখানে 

কেবল রোদন, কেবল ছুঃখ, কেবন হাহাকার_- এখানকার 

ব্যাপারই এই যে কয়েকটি স্ুবর্ণগোলক 'যেন গড়াইঘ়া দেওয়া 
হইয়াছে আর সমুদয় জগৎ উহা পাইবাঁর জন্ত পরস্পর প্রতি- 
দ্বন্দিতী করিতেছে । তুমি কোন নিয়মেই কখন বদ্ধ ছিলে না। 

গ্রক্কৃতির বন্ধন তোমাতে কোন কালেই নাই। যোগা তোমাকে 

ইহাই শিক্ষা দরিয়া থাকেন, সহিঞ্ুতার সহিত ইহ শিক্ষী। কর। 
যোগী তোমাকে বুঝাইয়। দিবেন, কিরূপে এই প্রকৃতির সহিত 

মিশ্রিত হইরা, আপনাকে মন ও জগতের সহিত মিশাইয়1 পুরুষ 

আপনীকে স্কখী ভাবিতেছে। ঘোগ আরও বলেন, এই 

ছঃখময় সংসার হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে তাহার উপাঁর 

এই যে, প্রাকৃতিক সমুদয় সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়। অভিজ্ঞতা 

অঞ্জন করিতে হইবে । ভোগ করিতে হইবে নিশ্যয়ই, তবে 

ভোগ যত শীঘ্র শেষ করিয়া ফেল। যায়, ততই মঙ্গল। আমর 
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আপনাদ্দিগকে এই জালে ফেলিয়াছি, আমাদিগকে ইহার 

বাহিরে যাইতে হইবে । আমরা নিজেরা এই ফাদে প দিয়াছি, 
আমাদিগকে নিজ চেষ্টাই উহা! হইতে মুক্তি লাভ করিতে 

হইবে। অতএব এই পতিপত্বীসন্বন্ধীয়, মিত্রসন্বন্বীয় ও অন্যান্য 
যে সকল ক্ষুপ্ন ক্ষুদ্র প্রেমের আকা? আছে, সবই ভোগ করিয়! 

লও। যদি নিজের স্বরূপ সর্বদা স্মরণ থাকে, তাহা হইলে তুমি 
শীপ্রই নির্বিিঘ্ধে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে । এই অবস্থা 

ঘে অতি অল্পক্ষণের জন্য এবং আমাদিগকে উহার মধ্য দির! 

বাধ্য হইয়] যাইতে হইতেছে, একথ| কখনও ভূলিও না। ভোগ-_ 

এই সুখ-দুঃখের অনুবই-_-আমাদের একমাত্র মহান শিক্ষক, 
কিন্তু এ ভোগগুলিকে কেবল সাময়িক পথের ব্যাপার বলিয়। যেন 

মনে থাঁকে $ উহার ক্রমশঃ আমাদিগকে এমন এক অবস্থার লইয়। 

যাইবে, যেখানে জগতের সদুদয় বস্তু অতি তুচ্ছ হইঞ্জা যাইবে। 

পুরুষ ভথন বিশ্বব্যাপী বিরাঁটরূপে পরিণত হইবেন; তখন 

সমুদ জগৎ বেন সমুদ্রে একবিন্দু জলের ন্যায় প্রতীরমান হইবে, 
তখন উহা আপন। আপনিই চলিরা বাঁইবে, কারণ উহ। 

শন্তত্বরূপ। স্ুখদুঃখতভোগ আমাদিগকে করিতেই হইবে, কিন্ত 
আমর যেন আমানের চরম লক্ষ্য কখনই বিস্বৃত না হই। 

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ববাণি ॥ ১৯ ॥ 

সুত্রার্থ__গুণের এই পশ্চাল্লিখিত অবস্থ। কয়েকটি 

আছে, যথা-_বিশেষ ( ভূতেক্দ্রিয়), অবিশেষ ( তম্মাত্র 
অন্মিতা ), কেবল চিহ্ুমীত্র (মহৎ) ও চিহ্ৃ-শূহ্য (প্রকৃতি)। 
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বাখ্য।- আমি আঁপনািগকে পুর্ব পুর্ব বক্তৃতায় 

বলিয়াছি যে, যোগশাস্্ব সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত ;$ এখানেও 

পুনর্বার সাঁখ্যদর্শনেক জগৎস্্টিপ্রকরণ আপনাদিগকে স্মরণ 

কন্সাইন্ন) দিব। সাঁংখ্যমতে গ্ররুতিই জগতের নিমিত্ত ও 

উপাদান কারণ এই উভয়ই। এই গ্রকৃতি আবাঁর ত্রিবিধ 
ধাতৃতে নির্মিত, যথ1- সত্ব, রজঃ ও তমঃ। তমঃ পদার্থটি 

কেবল অন্ধকারম্বরূপ, ষাঁহা কিছু অন্ঞানাত্মক ও গুরু পদার্ 

সবই তমোময়। রজঃ ক্রিরাশন্কি। সত্ব স্থির প্রকাঁশস্বভাব । 

স্থির পূর্বে প্রকৃতি যে অবস্থায় থাঁকেন, তাহাকে সাংখ্যে 

অব্যক্ত, অবিশেষ বা অবিভক্ত বলে ; ইহার অর্থ এই, যে 

অবস্থায় নামরূপের কোন গ্রভেদ নাই, যে অবস্থায় এ তিনটি 
পদার্থ ঠিক সাম্যভ।বে থাকে) তৎপরে যখন এই সাম্যাবস্থা 

নষ্ট হইয়া বৈধম্যাবস্থা আমে, তখন এই তিন পদার্থ পুথক 

পথক ভাবে পরম্পর মিশ্রিত হইতে থাকে, তাহার ফল এই 

জগৎ। প্রত্যেক ব্যক্তিতেও এই তিন পদার্থ বিবাজমাঁন। 

যখন সত্ব প্রবল হয় তখন জ্ঞানে উদগ্ন ভয়, রজঃ গ্রবল হইলে 

ক্রিয়া বুদ্ধি হন, আবার তমঃ প্রবল হইলে অন্ধকার, আলশ্ক 

ও অঙ্ঞান আসে। সাংখ্যনতনসারে ত্রিগুণমরী প্রকৃতি 

সর্বোচ্চ প্রকাশ মহৎ 'অথন বুদ্ধিতত্--উহীকে সর্বব্যাপী না 

সার্বজনীন বুদ্ধিতত্র নল|। যার। প্রত্যেক মনুষ্যবুদ্ধিই এই 
সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্রের একটি অংশনাত্র। সাংখ্যমনোবিজ্ঞান- 
মতে মন ও বুদ্ধির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। মনের কাধ্য 

কেবল বিষাভিঘাঁতজনিত, বেদনাগুলিকে লইয়া ভিতরে জড় 
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কর! ও বুদ্ধি অর্থাৎ ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত মহতের নিকট প্রদান 

কর।। বুদ্ধি এ সকল বিষর নিশ্চয় করে। মহৎ হইতে 

অহংতত্ব ও অহংতত্ব হইতে হুঙ্ষ-ভূতের উৎপত্তি হত । এই 

সক্স-ভূতসকল আবার পরম্পর গিলিত হইরা এই বাহা স্কুল- 

ভূতরপে পরিণত হর॥ তাহা হইতেই এই স্কুল জগতের 
উৎপত্তি ॥ সাখ্যদর্শনের মত-বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া 
একখণ্ড প্রস্তর পর্ধান্ত সমুদয়ই এক পদার্ঁ হইতে উৎপন্ন 

হইর়াছে, কেবল স্ুক্মতা ও স্থুলতা লইরাই উহাদের প্রভেদ। 

হঙ্দু কারণ, সন কাধ্য। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ সমুদয় 

প্রক্তির বাহিরে, তিনি জড় নহেন। বুদ্ধি, মন, ভন্মাত্রা 

অথবা স্থুল-ভূত, পুরুষ কাহারই সদৃশ নহেন। ইনি সম্পূর্ণ 
পৃথক্, ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। ইহ! হইতে তাহার! 
সিদ্ধান্ত করেন যে, পুরুষ অবশ্য মৃত্যুরহিত অজর অমর, 

কারণ উনি কোন প্রকার মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নন। যাহ! 
মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নয়, তাহার কখন নাশ হইতে পারে ন।। 

এই পুরুষ বা আত্মাসমূহের সংখ্য। অগণন। 

এক্ষণে আমরা এই স্ুত্রটির তাৎপর্ধ্য বুঝিতে পাঁরিব। 

বিশেষ অর্থে স্থল ভূতগণকে লক্ষ্য করিতেছে_যেগুলিকে আমরা 

ইন্সিয়দ্ধারা উপলব্ধি করিতে পারি । অবিশেষ অর্থে হুক্মভৃত 

_তন্মাত্রী, এই তন্মাত্রা সাধারণ লোকে উপলদ্ধি করিতে 

পারে না। কিন্ধু পতগ্রলি বলেন, “দি তুমি যোগাভ্যাস কর, 

কিছুদিন পরে তোমার অন্ুভবশক্তি এতদুর সুক্ম হইবে যে, 

তুমি তন্মাত্রাগুলিকে বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিবে । তোমরা 
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শুনিয়াছ প্রত্যেক ব্যক্তির এক প্রকার জ্যোতিঃ আছে, 

প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর হইতে সর্ধদ| এক প্রকার আলোক 

বাহির হইতেছে । পত্রপ্রলি বলেন, “কেবল যোগীই উহ। দেখিতে 

সমর্থ। আমরা সকলে উহা দেখিতে পাঁই না বটে, কিন্ত 

যেমন পুষ্প হইতে সর্বদাই পুষ্পের সুঙ্ানুহস্ম পরম।ণুন্বরূপ 

তন্মাত্রী নির্গত হয়, যন্বীরা আমরা আস্রাণ করিতে পারি, 

সেইরূপ আমাদের শরীর হইতে সর্বদাই এই তন্মাত্রা সকলও 

বাহির হইতেছে। প্রত্যহহ আমাদের শরীর হইতে শুভ ব 

অণ্ুভ কোন না কোন প্রকারের রাশীকুত শক্তি বাহির 
হইতেছে । - সুতরাং আমর যেখানেই যাই, সেখানেই আকাশ 

এই তন্মাত্রায় পূর্ণ থাকে। মানুষ ইহার প্রকৃত রহস্ত না 
জানিলেও ইহ হুইতেই অন্ঞাতসারে মানুষের অন্তরে মন্দির, 

গিজ্জার্দি কর্রিধার ভাব আসিম্াছে। ভগবানকে উপাসন। 

করিবার জন্ মন্দিরনিন্দনাণের কি প্রগোজন ছিল? কেন, 

যেখানে সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই ত চলিত। 

ইহার কারণ এই, মানুষ নিজে এই রহস্তটি না জানিলেও 

তাঁহার মনে শ্বভাবতঃ এইরূপ উদর হইয়াছিল ধে, যেখানে 

লোকে ঈথ্বরের উপসন। করে, সে স্থান পবিত্র তন্মাত্রায় পরিপূর্ণ 

হইয়া যাঁ। লোকে গ্রত্যহই তথায় গ্রিয্া থাকে; লোকে 
তথান্ন যতই যাতায়াত করে, ততই তাহার পবিত্র হইতে 

থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানটিও পবিভ্রতর হইতে থাকে। 

যে ব্যক্তির অন্তরে ততদূর পত্বগুণ নাই, মে যদি সেখানে গমন 
করে, তাহারও সত্বগুণের উদ্রেক হইবে। অতএব মন্দিরাদি 
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ও তীর্থাদি কেন পবিত্র বলিয়। গণা হয়, তাহার কারণ বুঝা 

গেল। কিন্তু এটি সর্বদাই স্মরণ থাক আবশ্তক যে, সাধু 
লোকের সমাগমের উপরেই সেই স্থানের পবিত্রত। নির্ভর করে। 

কিন্তু লৌকের এই গেল হইয়া পড়ে যে, লোকে উহার মূল 
উদ্দেশ্ত বিস্বৃত হইয়া যাঁয়__হইয়! শকটকে অশ্বের অগ্রে যোজন! 

করিতে ইচ্ছ। করে। 'প্রথমে লৌকেই সেই স্থানকে পবিভ্ 

করিয়াছিল, তংপরে নেই স্থানের পবিভ্রতাঁরপ কার্যটি আবার 

কারণ ভ্ইঘ্রা লেককেও পবিত্র করিত। যদি সে স্থানে সর্ববদ। 

অসাধু লোক যাতায়াত করে, তাঁচ। হইলে সেই স্থান অন্যান্য 
স্থানের ন্যাঁ়ই অপবিত্র হইয়া যাইবে। বাটার গুণে নয়, লোকের 

গুণেই মন্দির পবিত্র বলির গণ্য হয়; কিন্তু এইটিই আমরা 

সর্বদা ভুলিয়। ঘাই। এই কারণেই প্রবলসত্বগুণসম্পন্ন সাধু 
৪ মহাত্ম।গণ চতুর্দিকে শর সত্বগুণ বিকিরণ করিয়। তীহাদের 

চতুপ্পার্শস্থ লোকের উপর মহাপ্রভাব বিস্তর করিতে পারেন। 

মান্ুন এতদূর পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার সেই পবিভ্রত। যেন 
একেবারে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে-_দেহ ফুটিয়া বাহির হইবে। 

সাধুর শরীর পবিত্র হইয়। যায়, সুতরাং সেই দেহ যেথায় বিচরণ 

করে তথায় পবিত্রতা বিকিরণ করিয়। থাকে। ইহী। কবিত্বের 

ভাষা নয়, রূপক নয়, বাস্তবিক সেই পবিভ্রত! যেন ইন্দ্িয়গোচর 

একটি বাহা বস্তু বলিক প্রতীয়মান হয়। ইহার একটা যথার্থ 
অস্তিত্ব-যথার্থ সত্তা আছে। যে ব্যক্তি সেই লোকের সংস্পর্শে 

আসে, সে-ই পবিত্র হুইয়! যাঁয়। 
এক্ষণে “লিঙ্গমারের? অর্থ কি, দেখ যাউক। লিঙ্গমাত্র 
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বলিতে বুদ্ধিকে বুঝায় ; উহা! প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি, উহ! 
হইতেই অন্ঠান্ত সমুদয় বস্তু অভিব্যক্ত হইয়াছে। গুণের শেষ 

অবস্থাটির নাম অলিঙ্গ বা! চিন্ৃশূন্ভ। এই স্থানেই আধুনিক 
বিজ্ঞান ও সমুদ্র ধর্মে এক মহ বিবাদ দেখা যাঁয়। প্রত্যেক 

ধর্মেই এই এক সাধারণ সত্য দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় যে, এই জগৎ 
টচৈতন্তশক্তি হইতে উৎপন্ন হইন্বাছে। ঈশ্বর আমাদের ন্যায় 

ব্যক্তিবিশেষ কি-ন1, এ বিচাঁর ছাড়ি দিয় কেবল মনোবিজ্ঞানের 

দিক নিয়! ধরিলে ঈশ্বরবাদের তীতপ্রধ্য এই যে, চৈতন্ই স্থষ্টির 

আদি বসত; তাহা হইতেই স্থল ভূতের প্রকাশ হইয়াছে। 
কিন্ত আধুনিক দাশনিক পণ্ডিতেরা বলেন, চৈত্ন্তই সষ্টির শেষ 
বস্ত। অর্থাৎ তাহাদের মত এই বে, অচেঙন জড় বস্তু সকল 

অল্ে অল্পে জীবরূপে পরিণত হইয়াছে, “ই জীবগণ আবার ক্রমশ: 

উন্নত হইয়া! মন্ুষ্যঠাকার ধারণ করে। তাহারা বলেন, জগতের 

সমুদ্র বস্ত যে চৈতন্ত হইতে গ্রন্থত হইয়াছে তাহা নহে, বরং 

চৈতন্থই স্থির সর্বশেষ বস্ত। যদিও এইরূপে ধর্মসমূহের ও 

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আপাতবিরুদ্ধ বলিরা গ্রতীয়মান হয়, তাহ' 

হইলেও এই দুইটি সিদ্ধান্তকেই সত্য বলিতে পার1 ঘাঁয়। 

একটি অনন্ত শৃঙ্খল বা শ্রেণী গ্রহণ কর, যেমন ক-খ-ক-খ-ক-থ 

ইত্যাদি; এক্ষণে প্রশ্ন এই, ইহার মধ্যে ক আদিতে অথবা খ 

আদিতে? যনি তুমি এই শৃঙ্খলটিকে ক- এইরূপে গ্রহণ কর, 
তাহা, হইলে অবশ্ত “ক'কে প্রথম বলিতে হইবে, কিন্তু তুমি 
উহাকে খ-ক এই ভাবে গ্রহণ কর, তাহা হইলে "খকেই আদি 

ধরিতে হইবে । আমরা যে দৃষ্টিতে উহাকে দেখিব, 'উহ1৷ সেই 
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ভাবেই প্রতীয়মান হইবে। ,চৈতন্ত অন্মলোম-পরিণামপ্রাপ্ত 

হইয়া স্থুলভৃতের আকার ধারণ করে, স্থুলভূত আবার বিলোম- 

পরিণাম প্রাপ্ত হইয়। চৈতন্তরূপে পরিণত হয়। সাংখ্য ও সমুদয় 

ধন্দমাচাধ্যগণই চৈতন্তকে অগ্রে স্থাপন করেন। তাহাতে এ 

শৃঙ্খল এই আকার ধারণ করে, বথা--প্রথমে চৈতন্য, পরে ভূত। 

বৈজ্ঞানিক প্রথমে ভূতকে গ্রংণ করি বলেন, প্রথমে ভূত পরে 

চৈতন্ত। কিন্ধু এই উভয়েই সেই একই শৃঙ্খলের কথ! 

কহিতেছেন। ভারতীণ দশন কিন্তু এই চৈতন্ত ও ভূত উভরেরই 

উপর গিয়া পুরুষ বা আত্মাকে দেখিতে পাঁন। এই আত্ম! 

জ্ঞানেরও অতীত; জ্ঞান যেন তীহার নিকট হইতে প্রাপ্ত 

আলোকন্বরূপ। 

দ্রেফটা দুশিমাত্রঃ শুদ্ধ হপি প্রত্যয়ানুপশ্থাঃ ॥ ২০ ॥ 

স্রত্রার্থ_দ্রষ্টী কেবল চৈতন্য মাত্র; যদিও তিনি 

স্বয়ং পবিত্রম্বূপ, তথাপি বুদ্ধির ভিতর দিয়া তিনি 
দেখিয়। থাকেন। 

ব্যাখ্যা_এখানেও সাংখ্যদরশনর কথা বলা হইতেছে। 
আমর পূর্বেই দেখিয়াছি, সাঁখ্যদশনের এই মত যে, অতি ক্ষুদ্র 

পদার্থ হইতে বুদ্ধি পধ্যন্ত সবই গ্রক্কতির অন্তর্গত, কিন্ধ পুরুষগণই 
এই প্রকৃতির বাহিরে, এই পুরুবগণের কোন গুণ ন।ই। তবে 
আত্মা ছুঃখী বা সুখী বলির! গ্রতীয়মান হন কেন? কেবল বুদ্ধির 
উপরে প্রতিবিশ্বিত হ্ইয়। তিনি এ সকল রূপে প্রতীয়মান হন। 

যেমন এক থগ্ড স্ষটিকের নিকট একটি লাল ফুল রাখিলে 
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স্রটিকটিকে লাল দৈখ|ইবে ; সেইরূপ আমর! যে স্থথ বাঁ দুঃখ 
বোধ করিতেছি, তাহ! বাস্তবিক প্রতিবিম্ব মাত্র, বাস্তবিক আত্মাতে 

এ সকল কিছুই নাই। আত্ম। প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্ত | 

গ্রক্কৃতি এক বস্ত্র, আত্ম) এক বস্তু, সম্পূর্ণ পৃথক, সর্ববদ। -পৃথক। 

সাংখ্যেরা বলেন যে, জ্ঞান একটি মিশ্র পার্থ, উহার হাস বৃদ্ধি 

উভরই আছে, উহ! পরিবর্তনশীল ; শরীরের ন্যায় উহাও ক্রমশঃ 

পরিণীম প্রাপ্ত হয়, শরীরের যে সকল ধর্ম, উহাতেও প্রীয় তৎসদৃশ 

ধন্য বি্যমান। শরীরের পক্ষে নখ বদ্রপ, জ্ঞানের পক্ষে দেহও 

তদ্রপ। নথ শরীরের একটি অংশবিশেষ, উহাকে শত শত 

বার কাটিয়া. ফেলিলেও শরীর থাকিরা যাইবে । এইরূপ এই 

শরীর শত শত বার ন্ট হইলেও জ্ঞান ঘুগযুগান্তর ধরিয়া 
থাকিবে । কিন্তু তাহা হইলেও এই "জ্ঞান কখনও অবিনাণী 

হইতে পারে না, কারণ উহ পরিবর্তনণীল, উহার হ্ীসবৃদ্ধি 

আছে; আর যাহা পরিবর্তনশীল তাহা কখনও অবিনাণী হইতে 

পারে না। এই জ্ঞান অবশ্তই জন্যপদার্থ। আর “ইহা! জন্ত' 

এই কথাতেই বুঝাইতেছে, ইহার উপরে-ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ 
অন্ত এক পদার্থ আছে; কারণ জন্তপদার্থ কখনও মুক্তত্বভাব 

হইতে পারে ন1। ভৃতসংগ্রিষ্ট সমুদ্রয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত, 

স্থতরাং তাহ) চিরকালের জন্ত বদ্ধভাবাপন্ন। তবে প্রকৃত 

মুক্ত কে? ঘিনি কাধ্যকারণ-সম্বন্ধরে অতীত, তিনিই প্রত 

মুক্তম্বভাঁব। যদি তুমি বল, মুক্তভাবটি ভ্রমাত্বক, আমি 

বলিব এই বন্ধনভাবটিও ভ্রমাত্সক। আমাদের জ্ঞানে এই ছুই 

ভাবই সদা বিরাঁজিত $ এঁ ভাবদ্বয্ন পরস্পর পরম্পরের আশ্রিত; 
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একটি না থাকিলে অপরটি থাকিতে পারে না। উহাদের 
মধ্যে একটির ভাব এই যে, আমরা বদ্ধ। মনে কর, আমাদের 

ইচ্ছ। হইল আমরা, দেওয়ালের মধ্য দিয়। যাঁইব। আমাদের 
মীথা দেওয়ালে লাগিয়া গেল, তাহী, হইলে বুঝিলাম আমর) 
এ দেওয়ালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাহা হইলেও আমর! 

দেখিতে পাইতেছি আমাদের ইচ্ছ/শক্তি রহিয়াছে, আমাদের 

মনে হয় এই ইচ্ছাশক্তিকে আমরা যেখানে ইচ্ছা পরিচালিত 

করিতে পারি। প্রতিপদে আমর! দ্রেখিতেছি, এই বিরোধী 

ভাবদর আমাদের সম্ম্থে আদিতেছে। আমরা মুক্ত, ইহ! 
আমাদিগকে অবগ্তই বিশ্বাস করিতে হইবে; কিন্ত আবার 

প্রতি মুহূর্তেই দেখিতেছি যে, আমরা মুক্ত নহি। যদি 
দুইটির ভিতরে একটি ভাব ভ্রমাত্মক হয়, তবে অপরটিও 

ভ্রমাত্মক হইবে; আর যদ্দি একটি সত্য হয়, তবে অপরটিও 

সত্য হইবে, কারণ উভয়েই অন্ুুভবরূপ একই ভিত্তির উপর 

স্থাপিত । যোগী বলেন, এই ছুই ভাবের উভতয্টই সত্য। 
বুদ্ধি পর্যন্ত ধরিলে আমরা বাস্তবিক বন্ধ। কিন্তু আত্ম 

হিসাবে আমরা মুক্তত্বভাব। মানুষের প্রকৃত ম্বরূপ- আত্মা 

বা পুরুষ-_কার্্যকারণশৃঙ্খলের বাঁহিরে। এই আত্মারই মুক্ত- 
স্বতাবটি ভূতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দরিয়া প্রকাশিত হইয়া 
বুদ্ধি, মন ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করিয়াছে ।। ইহারই 
জ্যোতিঃ সকলের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। বুদ্ধির 
নিজের কোন টিতন্ত নাই। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই মস্তিষ্কে 

এক একটি কেন্দ্র আছে। সমুদয় ইন্দ্িয্নের যে একমাত্র কেন্দ্র 
৩১ 
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তাহ। নহে, প্রত্যেক ইন্দ্িয়েরই কেন্দ্র পৃথক পৃথক। তবে 

আমাদের এই অন্ুভূতিগুলি কোথায় যাইয়া একত্ব লাভ করে? 
যদি মস্তিফে তাহারা একত্ব লাভ করিত, তাহা হইলে 

চক্ষু, কর্ণ, নাসিক সকলগুলির একটি মাত্র কেন্দ্র থাকিত। কিন্ত 

আমর! নিশ্চয় করিয়া জানি যে, প্রত্যেকটির জন্ত ভিন্ন ভিঙ্ 
কেন্দ্র আছে। কিন্তু লোকে এক সময়েই দেখিতে শুনিতে 

পায়। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পশ্চাতে 
অবশ্তই এক একত্ব আছে। বুদ্ধি নিত্যকালই মন্তিষ্বের 

সছিত সম্বদ্ধ-_কিন্ত এই বুদ্ধিরও পশ্চাতে পুরুষ রহিয়াছেন। 

তিনি একত্বম্বপ। তাহার নিকট গিয়াই এই সমুদয় 

অনুভূতিগুলি একীভাব ধারণ করে। আত্মাই সেই কেন্দ্র, 

যেখানে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন ইন্দিয়ানুভূতিগুলি একীভূত হয়। 

আর আত্ম। মুক্তম্বভাব। এই আত্মরই মুক্ত স্বভাব তোমাকে 

প্রতি মুহুর্তেই বলিতেছে যে তুমি মুস্ত। কিন্তু তুমি ভ্রমে 

পড়িয়। সেই মুক্ত স্বভাবকে প্রতি মুহ্র্তে বুদ্ধি ও মনের সহিত 

মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছ। তুমি সেই মুক্ত স্বভাব বুদ্ধিতে 

আরোপ করিতেছ। আবার তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইতেছ যে, 
বুদ্ধি মুক্তত্বভাঁব নহে। তুমি আবার সেই মুক্ত শ্বভাব দেহে 

আরোপ .করিয়া থাক, কিন্তু প্রকৃতি তোমাকে তৎক্ষণাৎ 

বলিয়৷ দেন যে, তুমি ভুলিয়াছ ; মুক্তি দেহের বর্ম নহে। 

এই জঙ্তই একই সময়ে আমাদের মুক্তি ও বন্ধন এই দুই 
প্রকারের অনুভূতিই দেখিতে পাওয়া যায়। যোগী মুক্তি ও 
বন্ধন, উভয্নেরই বিচার করেন; আর তাহার অজ্ঞানান্ধকার 
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চলিয়। যাঁয। তিনি বুঝিতে পারেন যে, পুরুষই মুক্তস্বভাঁব, 
জ্ঞানঘন, তিনিই বুদ্ধিবূপ উপাধির মধ্য দিয়া এই সাস্ত জ্ানরূপে 
প্রকাশ পাইতেছেন, সেই হিসাবেই তিনি বদ্ধ। 

তদর্থ এব দৃশ্ঠন্তাত্বা ॥ ২১ ॥ 

সুত্রার্থ--দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতির আতা (স্বরূপ অর্থাৎ 

বিভিন্ন আকারের পরিণাম ) চিন্ময় পুরুষেরই (ভোগ ও 

মুক্তির ) জন্য । 

ব্যাখ্যা প্রকৃতির নিজের কোন শক্তি নাই। যতক্ষণ 

পুরুষ তাহার নিকট উপস্থিত থাঁকেন, ততক্ষণই তীহার শক্তি 

প্রতীয়মান হয় । চন্ত্রালৌক যেমন ত|হার নিজের নহে, সৃ্য 

১ইতে আন্ত, প্রকুতির শক্তিও তন্রপ পুরুব হইতে লব্ধ । 

ঘোঁগাদের মতে, সমুদয় ব্যক্ত জগৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; 

কিন্ত প্রকৃতির নিজের আর কোন উদ্দেগ্ত নাই, কেবল 

পুরুষকে মুক্ত করাই প্ররুতির প্রয়োজন । 

কৃতার্থং প্রতি নষ্উমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥২২॥ 

সুত্রার্থ_যিনি সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন, 

তাহার পক্ষে প্রকৃতি নষ্ট হইলেও উহা নষ্ট হয় না, 
কাঁরণ উহা অপরের পক্ষে সাঁধারণ। 

ব্যাখ্যা- আত্মা বে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ব্বতন্তর ইহা 
জানানই প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য। যখন আত্মা ইহা জানিতে 
পারেন, তথন প্রকৃতি আর তাহাকে কিছুতেই প্রলোভিত 
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করিতে পারেন না। যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই 
সমুদয় প্রকৃতি একেবারে উড়িয়া যায়। কিন্তু অনন্ত কোটি 
লোক চিরকালই থাকিবেন, ধাহাদদের জন্ত প্রকৃতি কাধ্য করিয়। 

যাইবেন। 

স্বন্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলন্বিহেতুঃ সংযোগঃ ॥২৩॥ 

শত্রার্থ_ দৃশ্য ও উহার প্রভু দ্রষ্টীর শক্তি- 
দ্বয়ের (ভোগ্যত্ব ও ভোত্ৃত্বরপ ) স্বরূপ উপলব্ধির 

হেতু সংযোগ । 

ব্যাখ্য-_-এই ন্যত্রান্ারে যখনই আত্মা প্রকৃতির সহিত 

যুক্ত হন, তথনই এই সংযোগবশতঃ উভয়ের যথাক্রমে দ্রষ্টত্ব ও 

দৃশ্তত্ব এই ছুই শক্তির গ্রকাশ হইয়।'থাকে। তখনই এই জগং- 
প্রপঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হইতে থাঁকে। অজ্ঞ/ন্ই এই 

সংযোগের হেতু । আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি যে, 

আমাদের ছুঃখ বা সুখের কারণ, শরীরের সহিত আপনাপ 

সংযোগ । যদি আমার এই নিশ্চরজ্ঞান থাঁকিত যে আমি শরীর 

নই, তবে আমার শীত, গ্রীষ্ম অথবা আর কিছুরই খেরাল 
থাকিত না। এই শরীর একটি সমবায় বা সংহতি মাত্র। 

আমার এক দেহ, তোম।র অন্য দেহ, অথবা শুধ্য এক পৃথক 

পদার্থ বলা কেবল গল্পকথামীত্র। সমুদ্র জগত এব 

মহাভূতসমুদ্রতুল্য। সেই মহাসঘুদ্রের তুমি এক বিন্দু, আদি 
এক বিন্দু ও ুধ্য আর এক বিন্ু। আমর! জানি, এই ভূত 
সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে । আজ যাহ! 
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সুর্যের উপাদাঁনভূত রহিয়াছে, কাল তাহা আমাদের শরীরের 
উপাদানরূপে পরিণত হইতে প|রে। 

ত্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥ 

সুত্রার্থ-এই সংযোগের কারণ অবিদ্ভা অর্থাৎ 

অজ্ঞান । 

ব্যাখ্যা __আমরা। অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে এক নির্দিষ্ট 

শরীরে আবদ্ধ করিয়া আমাদের ছুঃখের পথ উনুক্ত রাখিয়াছি । 

এই যে 'আমনি শরীর” এই ধারণা, ইহা কেবল কুসংস্কার মাত্র। 
এই কুসংস্কারেই আমাদিগকে স্থী ছুঃখী করিতেছে । অজ্ঞান- 

গ্রভব এই কুসংস্কার হইতে আমরা শীত, উষ্ণ, সুখ, ছুঃখ এই 

সকল বোধ করিতেছি। আমাদের কর্তব্য, এই সংস্কারকে 

অতিক্রম কর1। কি করিয়া ইহ। কার্যে পরিণত করিতে হইবে, 

যোগী তাহ দেখাইয। দেন। ইহা! প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনের 
কোন কোন বিশেষ অবস্থাতে শরীর দগ্ধ হইতেছে, তথাপি 

তক্ষণ সেই অবস্থ। থাঁকিবে, ততক্ষণ সে কোন কট বোধ করিবে 

না। তবে মনের এইরূপ হঠাৎ উচ্চাবস্থা হয়ত এক নিমিষের 

জন্য ঝড়ের মত আসিল, আবার পরক্ষণেই চলিয়া গেল। 

কিন্ত বদি আমর এই অবস্থা যোগের দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণীলীতে 

লীভ করি, তাহা হইলে আমরা সর্বদা শরীর হইতে আত্মাকে 
পৃথক রাখিতে পারিব। 

তদতাবাৎ সংযোগাভাবে। হানং 

তদ্দশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥ 
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সৃত্রার্থ_এই অজ্ঞান্রে অভাব হইলেই পুরুষ- 
প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হইয়া গেল। ইহাই হান ( অজ্ঞানের 

পরিত্যাগ ), ইহাই দ্রষ্টার কৈবল্যপদে অবস্থিতি । 

ব্যাখা।-যোগশাস্ত্রের মতে আত্মা অবিগ্ভাবশতঃ প্রকৃতির 

সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন; প্রকৃতির কবল হইতে মুক্ত হওয়াই 

আমাদের উদ্দেগ্ত । ইহাই সমুদ্র ধন্মের একমাত্র লক্ষ্য । আত্মা- 
মাত্রেই অব্যক্ত ব্রক্গ। বাহা ও অন্তঃগ্রকৃতি বশীভূত করিয়া 

আত্মার এই ব্রক্গভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, 

উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, ইছাদেব মধ্যে এক, একাধিক 

বা সকল উপারগুলির দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও 

মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। : মত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, 
শান, মনির বা অন্ত বাঁহা ক্রিয়াকলাপ কেবল উহার গৌণ 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। যোগী মনঃসংঘমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে 

উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। যত দিন না আমর প্রকৃতির 

হস্ত হইতে আপনার্দিগকে উদ্ধার করিতে পারি, ততদিন 

আমর! ক্রীতদাসসদৃশ ; প্রকৃতি যেমন বলিয়া দেন, আমরা 
সেইরূপ চলিতে বাধ্য হইয়া থাকি। যোগী বলেন, ঘিনি মনকে 

বশীভূত করিতে পারেন তিনি ভূতকেও বশীভূত করিতে 

পাঁরেন। অন্তঃপ্রকৃতি বাহাপ্রকৃতি অপেক্ষা উচ্চতর, সুতরাং 

উহার ক্ষমতাবিজ্তার-_উহাকে জয় করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। 

এই কারণে ঘিনি অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিতে পারেন, 
সমুদয় জগৎ তীহার বশীভূত হয়। উহা তাহার দাঁসম্বরূপ হইয়া 
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ষায়। রাজযোগ প্রকৃতিকে এইরূপে বশীভূত করিবার উপায় 
দেখাইয়। দেয়। আমরা বাঁহজগতে যে সকল শক্তির সহিত 

পরিচিত, তদপেক্ষ। উচ্চতর শক্তিসমৃহকে বশে আনিতে হইবে । 

এই শরীর মনের একটি বাহ আবরণ মাত্র। শরীর ও মন যে 

দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তব তাহ! নহে, উহারা শুক্তি ও তাহাঁর বাহ 

আবরণের মত। উহারা এক বস্তরই ছুইটি বিভিন্ন অবস্থা । 

শুক্তির আভ্যন্তরীণ পদার্থ টি বাহির হইতে নাঁনাপ্রকার উপাদান 
গ্রহণ করিয়া এ বাঁহ আবরণ রচিত করে। মনোঁনামধেযর এই 

আন্তরিক হুক্ষ-শক্তিসমৃহও বাহির হইতে স্ুল-ভূত লইয়া 

তাহা হইতে এই শরীররূপ বাহ আবরণ প্রস্তুত করিতেছে। 

স্বতরাং যদি আমর অন্তঙ্জগৎকে জয় করিতে পারি, তবে 

বাহজগংকে জয় করাও সহজ হইয়া আসে। আবার এই 
ছুই শক্তি যে পরম্পর বিভিন্ন তাহা নহে। কতকগুলি শক্তি 

ভৌতিক ও কতকগুলি মানসিক তাহ নহে। যেমন এই 
দৃশ্তমান ভৌতিক জগৎ হুক্মজগতের স্থুল প্রকাশ মাত্র, তন্দরপ 
ভৌতিক শক্তিগুলিও হুঙ্শক্তির স্থূল প্রকাশ মাত্র। 

বিবেকখ্যাতিরবিপ্বা হানোপায়ঃ ॥ ২৬॥ 

সুত্রার্থ_ নিরন্তর এই বিবেকের অভ্যাসই অজ্ঞান 

নাশের উপায়। 

ব্যাখ্য।-সমুদয় সাধনের প্রকৃত লক্ষ্য এই সদসদ্বিবেক__ 

পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, তাহ। প্রত্যক্ষ করা ; এইটি বিশ্ষরূপে 
জান। যে পুরুষ ভূতও নন, মনও নন, আর উনি প্রর্কৃতিও নন, 
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সুতরাং উহার কোনরূপ পরিণাম অসম্ভব । কেবল প্রকৃতিই 
পদাসর্ধদ| পরিণত হইতেছে, সর্বদাই উহার সংশ্লেষ, বিশ্লেষ 

ঘটিতেছে। যখন নিরন্তর অভ্যাসের দ্বার আমরা ভেদজ্ঞান 

লাভ করিব, তখনই অজ্ঞান চলিয়। যাইবে । তখনই পুরুষ 

আপনার স্বরূপে অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপিরূপে 

গ্রতিষিত হইবেন। 

তম্তয সপ্তধ! প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞ। ॥ ২৭ ॥ 

সুত্রর্থ--তাহার (জ্ঞানীর) বিবেকজ্ঞানের সাতটি 

উচ্চতম সোপান আছে। 

ব্যাখ্যা-যখন এই জ্ঞান লাভ হইতে থাকে, তখন যেন 

উহ! একটির পর আর একটি করির1 সপ্তস্তরে আইমে। আর 
যখন উহাদের মধ্যে একটি অবস্থা আরম্ভ হয়, আমরা তখন 

নিশ্চয় করিয়। জানিতে পারি যে, আমরা জ্ঞানলাভ করিতেছি । 

প্রথমে এইরূপ অবস্থা আসিবে, মনে এইরূপ উদয় হইবে-- 

"্যাহ। জানিবার তাহ জানিক়াহিত মনে তখন আর কোনরূপ 

অসন্তোষ থাকিবে না। ঘখন আমাদের জ্ঞানপিপাঁস। থাকে, 

তখন আমরা ইতস্ততঃ জ্ঞানের অনুসন্ধান করি। যেখানে কিছু 

সত্য পাঁইব বলিয়া মনে হয়, আমরা অমনি তৎক্ষণাৎ তথায় 

ধাবিত হইয়া থাকি। যখন তথায় উহা প্রাপ্ত না হই, তখনি 
মনে অশান্তি আসে। অমনি অন্ত একদিকে সত্যের অন্গু- 

সন্ধানে ধাবিত হইয়া থাকি। যতক্ষণ না আমরা অনুভব 

করিতে পারি যে, সমুদয় জ্ঞান আমাদের ভিতরে, যতদিন না দৃঢ় 
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ধারণ হয় যে, কেহই আমাদিগকে সত্যলাভ করিতে সাহাষ্য 
করিতে পারেন ন1, আমাদিগকে নিজেনিজেই নিজেকে সাহায্য 

করিতে হইবে, ততদিন সমুদর সত্যাঘ্বেষণই বুথা। [বিবেক 

অভ্যাস করিতে আরস্ত করিলে আমরা যে সত্যের নিকটবর্তী 
হইতেছি তাহার প্রথম চিহ্ন এই প্রকাশ পাইবে যে, এ 
পূর্বেবোন্ত অসস্তোষঅবস্থা চলিরা যাইবে। আমাদের নিশ্চয় 

ধারণা হইবে যে, আমরা সত্য পাইয়াছি--ইহ। সত্য ব্যতীত 

আর কিছুই হইতে পারে না। তখন আমর জানিতে পারিব 

যে, সত্যন্বরূপ সুর্য উদ্দিত হইতেছেন, আমাদের অজ্ঞানরজনী 
প্রভাত হইতেছে । তখন বুকে ভরসা বীধিয়া সেই পরম্পদ 
লাভ যতদিন না হয়, ততদিন অধ্যবসাযপরারণ হইয়া! থাঁকিতে 

হইবে। দ্বিতীর অবস্থায় সমস্ত ছুঃখ চলিয়া! ঘাইবে। জগতের 
বাহ বা আভ্যন্তর কোন বিষন্নই তখন আমাদিগকে ছুঃখ দিতে 

পারিবে না। তৃতীয় অবস্থায় আমর পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব 
অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হ্ইব। চতুর্থ অবস্থায় বিবেকসহায়ে সমুদয় 

কর্তব্যের অন্ত লাভ হইবে। ততৎপরে চিত্তবিমুক্তি-অবস্থ। 

আসিবে। আমরা বুঝিতে পারিব, আমাদের বিদ্বিপত্তি সব 

চলিয়া গিয়াছে । প্যেমন কোন পর্ধতের চুড়া হইতে একটি 

প্রস্তরথণ্ড নিয় উপত্যকায় পতিত হইলে আর উহা কখন উপরে 

যাইতে পারে না, তজ্প মনের চঞ্চলতা, মনঃসংযমের অসামর্থ্য 

সমুদয় পড়িয়। যাইবে অর্থাৎ চলিয়া যাইবে” তৎপরের অবস্থ! 

এই হইবে_চিত্ত বুঝিতে পারিবে যে, ইচ্ছামাত্রই উহা 
্বকারণে লীন হইয়া যাইতেছে। অবশেষে আমরা দেখিতে 
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পাইব যে, আমরা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছি ; দেখিব যে, 
এতদিন জগতের মধ্যে কেবল আমরাই একমাত্র অবস্থিত 
ছিলাম। মন অথবা! শরীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক 

ছিল নী। উহারা ত আমাদিগের সহিত সংঘুক্ত কখনই ছিল ন|। 

উহারা আপন আপন কাজ আপনারা করিতেছিল, আমর! 

অজ্ঞানবশতঃ আপনাদিগকে উহাঁদের সহিত যুক্ত করিয়াছিলাম। 

কিন্তু আমরাই কেবল সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী ও সদানন্দ- 
ত্বরূপ। আমাদের নিজ আত্মা এতদূর পবিত্র ও পূর্ণ ছিল যে, 

আমাদের আর কিছুই আবশ্তক ছিল নাঁ। আমাদিগকে সুখী 
করিবার জন্ত আর কাঁহীকেগড আবগ্যক ছিল নখ, কারণ আমরাই 
সথত্বরূপ। আমরা দেখিতে পাইব যে, এই জ্ঞান আর কিছুর 

উপর নির্ভর করে না। জগতে এমন কিছুই নাই যাহ! 
আমাদের জ্ঞানালৌকে প্রকাশ নী হইবে । ইহাই যোগার পরম 

লক্ষ্য। যোগা তথন ধীর ও শান্ত হইঘ যান, আর কোন গ্রকার 
কষ্ট অনুভব করেন না। তিনি আর কখনও অজ্ঞান-মোহে ভ্রান্ত 

হন না, দুখে আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি 

জানিতে পারেন যে, আমি নিত্যাননদস্বরূপ, নিত্যপূর্ণস্বূপ ও 

সর্বশক্তিমান । 

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেক- 
খযাতেঃ ॥ ২৮ ॥ 

সুত্রার্থ__পৃথক্ পুথক্ যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে 
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করিতে যখন অপবিভ্রতা লয় হইয়া যায়, তখন জ্ঞান 
প্রদীন্ত হইয়! উঠে ; উহার শেষ সীম! বিবেকখ্যাতি । 

ব্যাখ্য।--এক্ষণে সাধনের কথা বল হইতেছে । এতক্ষণ 

যাহা বল! হইতেছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যাপার । উহ 

আমাদের অনেক দুরে । কিন্তু উহাই আমাদের আদর্শ, আমী- 
দিগের উহাই একমাত্র লক্ষ্য। এ লক্ষ্যস্থলে পহুছিতে হইলে, 

প্রথমতঃ শরীর ও মনকে সংযত কর! মাঁবশ্রক। তখন পূর্ধোক্ত 

উচ্চতর লক্ষ্য বাস্তবিক অপরোক্ষ পথে আগিয়া স্থায়ী হইতে 

পারে। আমাদের আদর্শ লক্ষ্য কি তাহা আমরা জানিতে 

পাঁরিয়াছি ; এক্ষণে উহ! লাঁভের জন্য সাধন আবগ্তক । 

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান- 

সমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥ 

ত্ার্থ(যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যা- 
হার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ- 

স্বরূপ | 

অহিংসাপত্যান্তেযব্রন্ষচধ্য।পরিগ্রহা! ঘমাঃ ॥ ৩০ ॥ 

নুত্রার্থ(অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ( অচৈর্য্য ), ব্রহ্ম্য্য 
ও অপরিগ্রহ এইগুলিকে যম বলে। ১ 

ব্যাখ্যা- পূর্ণ যোগী হইতে গেলে, তীহাকে লিঙ্গীভিমান 
ত্যাগ করিতে হইবে। আত্মার কোন লিঙ্গ নাই, তবে তিনি 
লিঙ্গাভিমান বারা আপনাকে কলুষিত করিবেন কেন? আমর। 
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পরে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, .কেন এই সকল ভাব একেবারে 

পরিত্যাগ করিতে হইবে। চৌধ্য যেমন অনৎকাধ্য, পরিগ্রহ 
অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে গ্রহণও তদ্রুপ অনৎ কর্ম। ঘিনি 

অপরের নিকট হুইতে কোনরূপ উপহার গ্রহণ করেন, তাহার 

মনের উপর উপহারদাতার মন কাধ্য করে, স্থৃতরাং যিনি উহা 
গ্রহণ করেন, তাহার ত্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা । অপরের নিকট 

হইতে উপহার গ্রহণে মনের স্বাধীনত। নষ্ট 'হইয়। যাঁয়। আমর! 
ক্রীতদাসতুন্য অবীন হইয়। পড়ি। অতএব কিছু গ্রহণ কর! 

উচিত নহে। 

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ 

সার্বভৌম] মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥ 

স্মত্রার্থ__এইগুলি ,জাতি, দেশ, কাল ও সময় অর্থাৎ 

উদ্দেশ্যদ্বারা অবচ্ছিন্ন ন। হইলে সার্বভৌম মহাত্রত বলিয়া 

কথিত হয়। 

ব্যাখ্য1--এই সাঁধনগুলি অর্থাৎ এই অহিংসাঁ, সত্য, অস্তেয়, 

্রঙ্গচ্ধ্য ও অপরিগ্রহ প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী ও বালকের পক্ষে 

জাতি, দেশ অথব1 অবস্থানির্ব্বিশেষে অনুষ্ঠেয় । 

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর - 

প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥ 

সৃত্রার্থ-4বাহা ও অন্তঃশৌচ, সন্তোষ, তপন্তা, 
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স্বাধ্যায় ( মন্ত্রজপ, স্তোত্র বা অধ্যাত্বশান্ত্র পাঠ ) ও ঈশ্বরো- 
পাসন। এইগুলি নিয়ম।? 

ব্যাখ্য-_বাহশৌচ অর্থে শরীরকে শুচি রাখা; অশুচি 

ব্যক্তি কখনও যোগী হইতে পারে না। এই বাহ্শৌচের সঙ্গে 
সঙ্গে অন্তঃশৌচও আবম্তক। সমাঁধিপাদ ৩৩শ হ্ত্রে যে 

ধর্মগুলির কথ। বল! হ্ইন্বাছে, তাহা হইতেই এই অন্তঃশৌচ 

আসে। অবগত বাহশৌচ হইতে অন্তঃশৌচ অধিকতর 

উপকারী, কিন্তু উভয়টিরই প্ররোজনীপ্ুতা আছে ; আর অন্তঃশৌচ 

ব্যতীত কেবল বাহাশৌচ কোন ফলোপধাঁরক হর ন|। 

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥ 

সৃত্রার্থ__যোগের প্রতিবন্ধক ভাঁবসমূহ উপস্থিত হইলে,, 
তাহার বিপরীত চিন্ত। করিতে হইবে। 

ব্যাখ্যা পূর্বে যে সকল ধর্মের কথা৷ বল হইল তাহাদের 
অভ্যাসের উপায়-_মনে বিপরীত প্রকারের চিন্তা আনয়ন কর । 

বখন অন্তরে চৌধ্যের ভব আঁপিবে, তখন অচৌধ্যের চিন্ত! 

করিতে হইবে । যখন দাঁন গ্রহণ করিবার ইচ্ছা! হইবে, তখন 
বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে । 

বিতর্ক হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমো দিত লোভ- 

ক্রোধমোহপুর্বক। ম্বুমধ্যধিমাত্র! ছুঃখাজ্ঞানানন্ত- 
ফল! ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥ 

সুত্রার্থ__পূর্ববসূত্রে যে প্রতিপক্ষ-ভাবনার কথা বলা 
২৪৩ 
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হইয়াছে, তাহার প্রণালী এইরূপ-_বিতর্ক অর্থাৎ যোগের 
প্রতিবন্ধক হিংসা আদি; কৃত, কারিত অথবা অন্মু- 

মোদিত; উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ, অথবা মোহ 

অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহা অল্পই হউক আর মধ্যম পরি- 
মাণই হউক, অথবা অধিক পরিমাণই হউক; উহাদের 

ফল অনন্ত অজ্ঞান ও ক্লেশ; এইরূপ ভাবনাকেই প্রতি- 

পক্ষ ভাবনা বলে। 

ব্যাখ্যা আমি নিজে কোন মিথ্য। কথ বলিলে তাহাতে 

যে পাপ হয়, বদি আমি অপরকে মিথ্যা কথা! কহিতে প্রবৃত্ত 

করি? অথব। অপরে মিথ্যা কহিলে তাহাতে অনুমোদন করি, 

তাহাতেও তুল্য পরিমাণে পাপ হময়। যদিও উহ1 সীমান্ত মিথ্যা 

হউক, তথাপি উহ] যে মিথ্য। তাহ] স্বীকার করিতে হইবে। 

পর্বতগুহায় বপিয়াও যর্দি তুমি কোন পাপ চিন্তা করিয়া থাক, 

যদি কাহার প্রতি অন্তরে ঘ্বণা প্রকাশ করির। থাক তাহা হইলে 

তাহাও সঞ্চিত থাকিবেঃ কালে আবার তাহ তোমার উপরে 

গির। প্রতিঘাত করিবে, একদিন না একদিন কোন না কোন 

প্রকার ছুঃখের আকারে উহা প্রবল বেগে তোম|কে আক্রমণ 

করিবে। তুমি যদি হৃদয়ে সর্বপ্রকার ঈর্ষা ও দ্ণার ভাব 
পোষণ কর ও উহা তোমার হৃদয় হইতে চতুর্দিকে প্রেরণ 
কর, তবে উহ সুর্দ সমেত তোমার উপর গিয়া পড়িবে। 

জগতের কোন শক্তিই উহ! নিবারণ করিতে পারিবে ন|। 
যখন তুমি একবার এ শক্তি প্রেরণ করিয়াছ, তখন অবশ্ঠ 
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তোমাকে উহার প্রতিঘাত সহা, করিতে হইবে। এইটি ম্মরণ 
থাঁকিলে, তোমাকে অসংকাঁধ্য হইতে নিবৃত্ত রাখিবে। 

আহংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসমনিধে বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥ 

সৃত্রার্থ_ন্তরে অহিংস। প্রতিচিত হইলে, তাহার 
নিকট অপরে আপনাদের স্বাভাবিক বৈরিতা পরিত্যাগ 

করে। 

বাখ্যা-যদ্দি কোন ব্যক্তি অহিংপার চবরমাবস্থা লাভ 

করেন, তবে তাহার সন্মুথে যে স্ল প্রাণী স্বভাবতঃই হিং 

তাহারাও শান্ত ভাব ধারণ করে। সেই যোগীর সম্মুখে ব্যান্ব ও 

মেষশাবক একত্র ক্রীড়। করিনে, পরম্পরকে হিংসা করিবে 

না। এই অবস্থা লাভ হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে 

তোমার অহিংসাব্রত প্রতিষ্ঠিত হইরাছে। 

সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়।ফলাশ্ররত্বম ॥ ৩৬ ॥ 

স্মত্রার্থ_-যখন সত্যব্রত হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন 

নিজের জন্য বা অপরের জন্য কোন কন্ম না করিয়াই 

তাহার ফল লাভ হইয়া থাকে ।' 

ব্যাখ্যা-যখন এই সত্যের শত্তি তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 

হইবে, যখন স্বপ্নে পর্যন্ত তুমি মিথ্যা কথা কহিবে না, যখন 

কায়মনোবাক্যে মৃত্য ভিন্ন কথন মিথ্যা ভাষণ করিবে না, তখন 

€ এইরূপ অবস্থা লাভ হইলে) তুমি যাহা বলিবে, তাহাই 

সত্য হইয়। যাইবে। তখন তুমি যদি কাহাকেও বল, “তুমি 
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রুতার্থ হও, সে তৎক্ষণাৎ কৃতার্থ হইয়। যাইবে। কোন পীড়িত 

ব্যক্তিকে যদি বল, “রোগমুক্ত হও, নে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত 

হইয়] যাইবে। 

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্বোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥ 

ৃত্রার্থ__অচৌর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই যোগীর নিকট 
সমুদয় ধন-রত্বাদি আসিয়া থাকে। 

ব্যাধ্যাঁতুমি বতই প্রকৃতি হইতে পলারনের ইচ্ছ' 

করিবে, দে ততই তোনার অনুনরণ করিবে; আর তুমি যদি 

সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না কর, তবে সে তোমার দাসী 

হই] থাঁকিবে। 

ব্রহ্গচর্ধ্য গ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥ 

সুত্রার্থ_ ব্রন্মচর্ধ্য প্রতিচিত হইলে বীর্যযলাভ হয়। 
ব্যাখ্যা _ব্রঙ্গচধ্যবান ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি - মহতী 

ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থকে । উহা ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তি আর 

কিছুতেই হইতে পারে না। যত মহামহা মস্তিফষশালী পুরুষ 
দেখ! যায়, তাহারা সকলেই, ব্রহ্মচর্ধ্বাঁন ছিলেন। ইহ দ্বার 

মান্থষের উপর আশ্র্য ক্ষমতা লাভ করা বায়। মাঁনবসমাঁজের 

নেতৃগণ সকলেই ব্রহ্গচর্ধ্বান ছিলেন, তাহাদের সমুদয় শক্তি এই 

্র্গচর্ধ্য হইতেই লাভ হইয়াছিল ; অতএব যোগীর ক্রহ্মচরধ্যবান 

হওয়া বিশেষ আবশ্যক | 

অপরিগ্রহস্থির্্যে জন্মকথন্তানংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥ 
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সৃত্রার্থ-_অপরিগ্রহ দৃ়প্রতিষ্ঠ হইলে, পুর্ধবজন্ম 
স্মৃতিপথে উদ্দিত হইবে । র 

ব্যাখ্যা যোগী যখন অপরের নিকট হইতে কোন বস্ত 
গ্রহণ না করেন, তখন তাহার অপরের সহিত বাধ্যবাধকতা ন। 

থাকাতে তিনি স্বাধীন ও মুক্তম্বভাঁব হইয়া যাঁন। তাহার মন 

শুদ্ধ হইয়া যায়, কারণ দানগ্রহণ করিতে গেলে দাতার পাপ গ্রহণ 

করিতে হয়। উহ! মনের উপর শুরে স্তরে লাগিয়। থকে, 

স্থৃতরাং উহ সর্বপ্রকার পাপের আবরণে আবৃত হইক্সা পড়ে। 
এই পরিগ্রহ ত্যাগ করিলে মন শুদ্ধ হইয়া! যার, আর ইহ1 হইতে 

যে সকল ফললাভ হয়, তন্মধ্যে পূর্ববজন্ম ম্থৃতিপথে আরঢ হওয়৷ 

প্রথম। তখনই সেই ধোগা সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজ লক্ষ্যে 

দূর হইয়া! থাকিতে পারেন। কারণ তিনি দেখিতে পাঁন যে, 
এত দ্দিন তিনি কেবল য|ওয়াআস। করিতেছিলেন। তিনি 

তখন হইতে দৃটগ্রতিজ্ঞারঢ় হন যে, এইবার আমি মুক্ত হইব, 

আমি আর বাঁওয়া-আস। করিব না, আর প্রকৃতির দাস 

হইব ন|। 

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্না পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥ 
সুত্রার্থ__শৌচ প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজের শরীরের 

প্রতি ঘ্বণার উদ্রেক হয়, পরের সহিতও সঙ্গ করিতে আর 

প্রবৃত্তি থাকে না। 

ব্যাখ্যা--যখন বাস্তবিক বাহ্ ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার 

শোৌঁচ সিদ্ধ হয়, তখন শরীরের প্রতি অত্র আইসে, উহাকে 
২৪৭ 
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কিসে ভাল রাখিব, কিসেই বা উহা৷ হ্বন্দর দেখাইবে, এ সকল 
ভাব একেবারে চলিয়া! যায়। অপরে বাহাকে অতি হুন্দর 

মুখ বলিবে তাহাতে জ্ঞানের কোন চিহ্ন না থাকিলে যোগীর 

নিকট তাহা পশুর মুখ -বলিক্া। প্রতীয়মান হইবে। জগতের 

লোকে যে মুখে কোন বিশেষত্ব দেখে না, তাহার পশ্চাতে 

ঠতন্থ প্রকাশ থাকিলে তিনি তাহাকে স্বর্গীয় মুখী বলিবেন। 

এই দেহতৃষ্জ মমুষ্যজীবনের এক মহা উপদ্রব। স্থুতরাং 

শোচপ্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ এই প্রকাশ পাঁইবে যে, তুমি আপনাকে 
আঁর একটি শরীরমাত্র বলিয়। ভাবিতে পারিবে না। যখন এই 

পবিভ্রতী। আমাদের মধ্যে বান্ডবিক প্রবেশ করে, তখনই আমর! 

এই দেহ-ভাবকে অতিক্রম করিতে পারি। 

সত্বশুদ্ধিসৌমনস্তে কাগ্যোে্ডিয়- 
জয়াত্বদর্শনযোগ্যত্বনি চ ॥ ৪১ ॥ 

স্বত্রার্--এই শৌচ হইতে সত্ব-শুদ্ধি। সৌমনন্থা 
অর্থাৎ মনের প্রফুল্ল ভাব, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় ও 

আত্মদর্শনের যোগ্যত৷ লাভ হইয়া থাকে । 
ব্যাখ্যা--এই শোৌচ অভ্য।সের দ্বারা স্ব পদার্থ বদ্ধিত 

হইবে, সুতরাং মনও একাগ্র ও সন্তোৌষপূর্ণ হইবে। তুমি 
ধর্মপথে অগ্রসর হইতেছ, ইহার প্রথম লক্ষণ এই দেখিবে যে, 

তুমি বেশ সন্তোষলাভ করিতেছ। বিষাদপূর্ণ ভাব অশশ্ 
অজীর্ণ রোগের ফল হইতে পারে, কিন্ত তাহ! ধর্ম নহে। সুখই 
সত্বের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম; সাত্বিক ব্যক্তির পক্ষে সমুদয়ই গ্ুখময় 
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বলিয়া বোধ হয়/ সুতরাং যখন তোমার এই আনন্দের ভাব 
আপিতে থাকিবে তখন তুমি বুঝিবে যে, তুমি যোগে খুব 
উন্নতি করিতেছ। কষ্ট যাহা কিছু, সকলই তমোগুণ_;ভবৰ ; 
সৃতরাং এ কষ্ট যাহাতে নাশ হয়, তাহা করিতে হইবে। 
অতিশয় বিষাদীচ্ছন্ন হই] মুখ ভার করিয়। রাখা তমোগুণের 
একটি লক্ষণ। সবল, দৃঢ়, ম্ুস্থকার, ঘুবা ও সাহসী ব্যক্তিরাই, 
যোগী হইবার উপযুক্ত। যোগীর পক্ষে সমুদ্য়ই সুখমর বলির! 

প্রতীয়মান হর; তিনি যে কোন মনুয্যমুত্তি দেখেন, তাহাতে 

তাহার জানন্দ উদয় হয়। ইহাই ধার্িক লোকের চিহ্ন। 
পাঁপই কষ্টের কারণ, আর কোন কারণ হইতে কষ্ট আসে 

না। বিষাঁদমেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া কি হইবে? উহা কি ভয়ানক, 

দৃশ্ত ! এইরূপ মেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া বাহিরে যাইও না। কোন 
দিন এইরূপ হইলে, দ্াঁরে অর্গনবদ্ধ করিয়। কাটাইয়া দাও । 
জগতের ভিতর এই ব্যাধি সংক্রামিত করিয়া! দিবার তোমার 

কি অধিকার আছে? যখন তোমার মন মং্ঘত হইবে, তখন 
তুমি সমুদয় শরীরটাকে বশে রাখিতে পারিবে। তখন আর 

তুমি এই যন্ত্রের দান থাকিবে না; এই দেহন্ত্ই তোমার দাঁপবৎ 
হইয়া থ|কিবে। এই দেহ্যস্ত্র আত্মীকে আকর্ষণ করিরা নিম্নদিকে 

না লইয়। গিয়া! উহাই তাহ।র মুক্তিপথে মহান সহার হইবে। 

সন্তোষাদনুত্তমঃ স্থখলাভঃ ॥ ৪২ ॥ 

সুত্রার্থ-_সন্তোষ হইতে পরম সুখলাভ হয়। 

কায়েব্দিয়সিদ্বিরশুদ্ধিক্ষয়াভপসঃ ॥ ৪৩ ॥ 
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সুত্রার্থ-_অশুদ্ধি-ক্ষয়-নিবন্ধন তপস্তা। 'হইতে দেহ ও 

ইন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার শক্তি আসে । 

ব্যাখ্যা-তপস্ত।র ফল কখন কখন সহস1 দূরদর্শন, দৃরশ্রবণ 

ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পায়। | 

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥ 

সৃত্রার্থ__মন্ত্াদ্ির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা! অভ্যাস দ্বার 
ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ হইয়! থাকে । 

ব্যাথ্য।_ যে পরিমাণে উচ্চ প্রীণী (দেবত1, খষি, সিদ্ধ) দেখিবার 

ইচ্ছা। করিবে, অভ্যাঁসও সেই পরিমীণে অধিক করিতে হইবে। 

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥ 

স্ত্রার্থ__ঈশ্বরে সমুদয় অর্পণ করিলে সমাধিলাভ 

হইয়া থাকে। 
ব্যাখ্যা-_ ঈশ্বরে নির্ভরের দ্র! সমাধি ঠিক পূর্ণ হয়। 

স্থিরস্থখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥ 

সুত্রার্থ-যে ভাবে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সুখে বসিয়া 

থাক। যায়, তাহার নাম আমন। 

ব্যাখ্য। এক্ষণে আসনের কথ। ব্লা হইবে। যতক্ষণ 

তুমি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ বসিয। থাকিতে না পারিতেছ, 
ততক্ষণ তুমি প্রাণায়াম ও অন্ঠান্ঠ সাধনে কিছুতেই কৃতকার্য 
হইবে না। আসন দৃঢ় হওয়ার অর্থ এই, তুমি শরীরের সত্তা 
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মোটেই অন্থভব করিতে পারিবে নী। এইরূপ হইলেই 
বাস্তবিক আসন দু হইয়াছে, বলা যায়। কিন্ধ - ধারণ 
ভাবে তুমি যদি কিপ্ৎক্ষণের জন্য বসিতে চেষ্টা কর, তোমার 
নানাপ্রকার বিন আসিতে থাঁকিবে। কিন্তু যখনই তুমি 
এই স্থুলদেহভাববিবঞ্জিত হইবে, তখন তোমার শরীরের 
অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভূত হইবে না। আর তুমি সখ অথব 
দুঃখ কিছুই অনুভব করিবে না। আবার যখন তোমার 
শরীরের জ্ঞান আসিবে, তখন তুমি অন্ভব করিবে যে, আমি 
অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। যদি শরীরকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম 

দেওয়া সম্ভব হয়, তবে উহা! এইরূপেই হইতে পারে। যখন 
তুমি এইরূপে শরীরকে নিজ অধীন করিয়! উহাকে দৃট় রাখিতে 
পারিবে, তখন তোমার সাধন দুঢ় হইরাছে জানিবে। কিন্ত 
বতক্ষণ তোমার শারীরিক বিদ্ববাঁধাগুলি আদিতে থাকিবে, ততক্ষণ 

তোমার স্নারুমণ্ডলী চঞ্চল থাকিবে এবং তুমি কোনরূপে মনকে 

একাগ্র করির! রাখিতে পারিবে না । 

প্রযত্বশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥ 

সত্রার্থ-শরীরে যে এক প্রকাষ অভিমানাত্বক 

প্রযত্ব আছে, তাহ। শিথিল করিয়া দিয়া ও অনন্তের 

চিন্ত। দ্বারা আসন স্থির ও সুখকর হইতে পারে। 

ব্যাখ্যা_অনন্তের চিন্তা দ্বারা আসন অবিচলিত হইতে 

পারে। অবশ্ত আমর! সেই সর্ববছন্বাতীত অনন্ত (ব্রহ্ম) 
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সম্বন্ধে (সহজে ) চিন্তা করিতে পারি না, কিন্ত আমর! অনন্ত 
আকাশের বিষয় চিন্ত। করিতে পারি । 

ততো দ্বন্দানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥ 

সৃত্রার্থ_এইরূপে আসন জয় হইলে, তখন ছন্দ- 
পরম্পরা আর কিছু বিদ্ব উৎপাদন করিতে পারে না। 

ব্যাখ্যা ঘন্দ অর্থে শুভ-অশুভ, শীত-উষ্ণ, আলোক- 

অন্ধকার, হুখ-ছুঃখ ইত্যাদি বিপরীতধন্ন্ক দুই ছুই পদার্থ। 

এগুলি আর তখন তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে ন।। 

তন্মিন্ নতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোর্গতিবিচ্ছেদঃ 

প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥ 

সত্রার্থ-এই আসন জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস 

উভয়ের গতি সংযত করাকে প্রাণায়াম বলে । 

ব্যাখ্যা_যখন এই আসন জিত হয়, তথন এই শ্বাস- 
প্রশ্থাসের গতিভঙ্গ ( অভাব ) করিয়] দিয়! উহাকে জয় করিতে হইবে, 

স্থতরাং, এক্ষণে প্রাণায়ামের বিষয় আরম্ভ হইল। প্রাণার়াম 

কি? না শরীব্ুস্থিত জীবনীশক্তিকে বশে আনয়ন। যদিও 
প্রাণ শব্খ সচরাচর শ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্ত 

বাস্তবিক উহা শ্বাস নহে। প্রাণ অর্থে জাগতিক সমুদ্র শত্তি- 

সমট্টি। উহা! প্রত্যেক দেহে অবস্থিত শক্তিন্বরূপ, আর উহার 
আপাতপ্রতীয়মান প্রকাশ--এই ফুন্ফুসের গতি। প্রাণ যখন 
শ্বানকে ভিতর দিকে আকর্ষণ করে, তখনই এই গ্রতি 
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আরম্ভ হয়? প্রীণায়াম করিবার" সময় আমর উহাকেই সংযম 
করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। এই প্রাণের উপর শজ্লাভ 

করিতে হইলে, আমরা প্রথমে শ্বীসপ্রশ্বাসকে সংযম করিতে 

আরস্ত করি, কারণ উহাই প্রাণজয়ের সর্বাপেক্ষা সহজ পন্থা! | 

বাহাভ্যন্তরস্তস্তরৃত্তিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ 

পরিদৃক্টো দীর্ঘসূক্ষমঃ ॥ ৫০ ॥ 

সুত্রার্থ__বাহাবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তস্তবৃত্তি ভেদে 

এই প্রাণায়াম ত্রিবিধ ; দেশ, কাল, সংখ্যার দ্বারা 

নিয়মিত এবং দীর্ঘ বা স্ুক্ষ্প হওয়াতে উহণদেরও আবার 

নানাগ্রকার ভেদ আছে। 

ব্যাথ্যা-_-এই প্রাণায়াম তিন প্রকার ক্রিয়ায় বিভক্ত । প্রথম__- 

যখন আমর শ্বাঁসকে অভ্যন্তরে নীকর্ষণ ও ধারণ করি; তীয় যখন 

আঁমর। উহা৷ বাহিরে প্রন্েপ ও ধারণ করি; তৃতীম়__যথন শ্বাস ও 

প্রশ্বাস ফুস্ফুসের মধ্যে বা! বাহিরে ধীরে ধীরে সংকুচিত হইয়। ধূত হয়। 

উহার আবার দেশ, কাল ও সংখা! অনুলারে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ 

করে। দেশ অর্থে গ্রাণকে শরীরের কোন অংশবিশেষে আঁব্দ্ধ রাখা 

(অথব1 তাহার দৈধ্য লক্ষ্য করা)। সময় অর্থে প্রাণ কোন্ 

স্থানে কতক্ষণ রাখিতে হইবে, এবং সংখ্যা অর্থে কতবার এ্ররূপ 

করিতে হইবে, তাহ। বুঝিতে হইবে। এই জন্ত কোথায়, কতক্ষণ ও 
কতবার রেচকার্দি করিতে. হইবে, ইত্যাদি কথিত হইয়। থাকে। 
এই প্রাণায়ামের ফল উদঘাত অর্থাৎ কুগুলিনীর জাগরণ। 
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বাহাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থ; ॥ ৫১ ॥ 

স্ত্রার্থ- চতুর্থ প্রকার প্রীণায়াম এই যে, যাহাতে 
প্রাণায়ামের সময় বাহা বা আভ্যস্তর গতির অভাব হয়। 

ব্যাখ্যা_-ইহা! চতুর্থ প্রকার প্রাণায়াম। ইহাঁতে পূর্বোক্ত 
চিন্ত।সহকৃত দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা স্বাভাবিক কুস্তক 

€স্তম্তবৃত্তি ) হইয়া] থাকে । অন্ন প্রাণায়ামগ্ডলিতে চিন্তার সংন্বব নাই। 

তত; ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥ 

শ্রত্রার্২_তাহা হইতেই চিত্তের প্রকাশের আবরণ 

ক্ষয় হইয়৷ যায়। 

ব্যাখ্যা--চিত্তে ম্বভাঁবতঃই সমুদয়: জ্ঞান রহিয়াছে, উহ্! 

সত্বপদার্থ দ্বারা নির্মিত, উহ! কেবল রজঃ ও তমোদ্ারা আবৃত হই 
আছে। প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তের এই আবরণ চলিয়। যায়। 

ধারণা চ যোগ্যত। মনস? ॥ ৫৩ ॥ 

স্ত্রার্থ_( তাহা হইতেই ) ধারণায় মনের 

যোগ্যত। হয়। 

ব্যাথ্যা-এই আবরণ চলিয়া গেলে আমরা মনকে একাগ্র 

করিতে সমর্থ হইয়। থাকি । 

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তন্বরূপানুকার 

ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪॥ 
সুত্রার্থ-যখন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিজ নিজ 
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বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যেন চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, 
তখন তাহাকে প্রত্যাহার বলা যায়। 

ব্যাখ্যা এই ইন্দ্রিযগুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। 
মনে কর, আমি একখানি পুস্তক দেখিতেছি। বাস্তবিক এ 

পুস্তকাকৃতি বাহিরে নাই। উহা! কেবল মনে অবস্থিত। 
বাহিরের কোন কিছু এ আক্ৃতিটিকে জাগাইয়া দেয় মাত্র; 
বাস্তবিক উহ1 চিত্তেই আছে। এই ইন্দরিয়গুলি, যাহা তাহাদের 
সম্মথে আসিতেছে, তাহাদেরই সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাঁদেরই 
আকার গ্রহণ করিতেছে। যদি তুমি মনের এই সকল ভিন্ন 

ভিন্ন অকতি-ধারণ নিবারণ করিতে পার, তবে তোমার 

মন শান্ত হইবে এবং ইন্দিযুগুলিও মনের অনুরূপ হইবে । ইহাকেই 

প্রত্যাহার বলে । 

ততঃ পরমাবশ্যাতেক্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥ 

সৃত্রার্থ__তাহা হইতেই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে 
জিত হইয়া থাকে। 

ব্যাখ্যা-যখন যোগী ইন্দ্িগণের এইরূপ বহিরবস্তর 

আকুতি-ধারণ নিবারণ করিতে পারেন ও মনের সহিত উহ” 

দিগকে এক করিয়া ধারণ করিতে কৃতকাঁধ্য হন, তখনই 

ইন্দিয়গণ সম্পূর্ণরূপে জিত হইব থাঁকে। আর যথনই ইন্দরিয়গণ 

জিত হয়, তখনই সমুদয় শ্নাযু, সমুদয় মাংদপেশী পর্য্যন্ত আমাদের 

বশে আগিয়। থাঁকে, কারণ ইন্দ্িয়গণই সর্ধপ্রকার অনুভূতি ও 

কারধ্যের কেন্রস্বরপ। এই ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানেন্রিয়ি ও কর্ন 
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এই ছুই ভাগে বিভক্ত। সুতরাং যখন ইন্দিয়গণ সংঘত হইবে, 
তখন যোগী সর্বপ্রকার ভাব ও কাধ্যকে জয় করিতে পারিবেন। 

সমুদয় শরীরটিই তীহার অধীন হইয়া পড়িবে । এইরূপ অবস্থা- 

লাভ হইলেই মান্য গেহধারণে আনন্দ অনুভক করে। তখনই 

সে যথার্থ সত্যভাবে বলিতে পারে “আমি জন্মিরাছিলাম 

বলিয়া! আগি মুখী ।” যখন ইন্জিয়গণের উপর এইরূপ শক্তিলাভ 

হয়, তখনই বুঝিতে পার! যায, এই শরীর যথার্থই অতি অদ্ভুত 
পদার্থ । | 
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বিভূতি-পাদ 

এক্ষণে বিভূতি-পাঁদ আসিল । 

দেশবন্ধশ্চিন্তস্য ধারণ] ॥ ১ ॥ 

শ্রত্রার্থ চিত্তকে কোন বিশেষ বস্তুতে বদ্ধ করিয়া 

রাখার নাম ধারণ 

ব্যাখ্যা-যখন মন শরীরের ভিতরে অথব! বাহিরে কোঁন 

বসতে সংলগ্ন হয় ও কিছুকাল প্র ভাবে থকে, তাহাকে ধারণ! 

বলে। 

তত্র প্রত্যয়ৈকতানত৷ ধ্যানম্ ॥ ২ ॥' 

স্যত্রার্--সেই বস্তবিষয়ক জ্ঞান নিরস্তর একভাবে 

প্রবাহিত হইতে থাকিলে তাহাকে ধ্যান বলে। 

ব্যাখ্য।_মনে কর, মন যেন কোন একটি বিষয় চিন্তা 

করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোন একটি বিশেষ স্থানে যথা, 

মস্তকের উপরে, অথবা হৃদয় ইত্যাদি স্থানে আপনাকে ধরিয়া 

রাখিবার চেষ্টা করিতেছে । যদি মন শরীরের কেবল এ অংশ 

দিয়াই সর্বপ্রকার অন্থভূতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, শরীরের 

আর সমুদয় ভাগকে যদি বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত রাঁথিতে পারে, 

তবে তাহার নাম ধারণা; আর যখন আপনাকে খানিকক্ষণ 

এ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হয়, তাহার নাম ধ্যান। 
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তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশুন্যমিব সমাধি ॥ ৩ ॥ 

স্ত্রার্থ__তাহাই যখন সমুদয় বাহ্যোপাধি পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল অর্থ-মাত্রকে প্রকাশ করে, তখন সমাধি 

আখ্য। প্রাপ্ত হয়। 

ব্যাখ্যা_যখন ধ্যানে বস্ত্র আকৃতি বা বাহাভাঁগ পরিত্যক্ত 

হয়, তখনই এই সমাধি অবস্থা আসে। মনে কর, আমি এই 

পুস্তকখানি সম্বন্ধে ধ্যান করিতেছি ;ঃ মনে কর, যেন আমি উহার 

উপর চিত্তসংঘম করিতে কৃতকার্য হইলাম, তখন কেবল কোনরূপ 

আকারে অপ্রকাশিত অর্থনীমধের় আভ্যন্তরীণ অন্থভূতিগুলি 

আমাদের জ্ঞানে প্রকাঁশিত হইতে লাঁগিল। এইরূপ ধ্যানের 
অবস্থ/কে সমাধি বলে। | 

ব্রয়মেকত্রে সংবম5 ॥ 8 ॥ 

স্ত্রার্২-এই তিনটি যখন একত্র অর্থাৎ এক বস্তর 
সন্ধন্ধেই অভ্যস্ত হয়, তখন তাহাকে সংযম বলে। 

ব্যাখ্যা-যখন কেহ তীহার নিজের মনকে কৌন নির্দি্ দিকে 

লইয়! গরিয়। সেই বস্তুর উপর কিছুক্ষণের জন্য ধারণ করিতে 

পারেন, পরে তাহার অন্তর্ভাগকে উহার বাহা আকার হইতে 

পুথক করিয়া অনেকক্ষণ থাকিতে পারেন, তখনই সংযম হইল। 

অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই সমুদয়গুলি একটির পর আর 

একটি ক্রমান্বয়ে এক বস্তর উপরে হইলে একটি সংযম হইল। তখন 
বস্তর বাহা আকারটি কোথায় চলিয়া যায়, মনে কেবল তাহার 
অর্থমাত্র উদ্ভাসিত হইতে থাকে । 
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তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥ 

স্ুত্রার্থ-এই সংযমের দ্বারা যোগীর জ্ঞানালোকের, 

প্রকাশ হয়। 

ব্যাখ্যা-যখন কোন ব্যক্তি এই সংযমসাঁধনে রুতকার্ধ্য 

হয়, তখন সমুদয় শক্তি তাহার হন্ডে আসিয়া থাকে। এই 

সংযমই যোগীর জ্ঞান্লাভের প্রধান যন্ধবন্বরূপ। জ্ঞনের বিবদ্ 
অনস্ত। উহার! স্কুল, স্থুলতর, স্থুলতম ; শুক্, হুক্মতর, শুক্মতম 

ইত্যাদি নানা বিভাঁগে বিভক্ত । এই সংঘম প্রথমতঃ স্থুল 
বস্তর উপর প্রয়োগ করিতে হয়, আর বখন স্থুলের জ্ঞানলাভ 

হইতে থাকে, তখন একটু একটু করিয়। সোপানক্রমে উহ হুক্ষমতর 

বস্তর. উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। 

তস্য ভূমিযু বিনিয়োগ? ॥ ৬ ॥ 

স্ুত্রার্থ-এই সংঘম সোপানক্রমে প্রয়োগ কর! 

উচিত। 

ব্যাখ্য।_খুব দ্রুত যাইবার চেষ্টা করিও না, এই হ্থত্র 
এইরূপ সাবধান করিপ্া। দিতেছে । 

ত্রয়মন্তরঙ্গং পুর্বেবভ্যঃ ॥ ৭ ॥ 

সৃত্রার্থ_এই তিনটি যোগীর পুর্বকথিত সাধনগুলি 
হইতে অধিক অন্তরঙ্গ সাধন। 

ব্যাখ্যা- পূর্বে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যা- 

হারের বিষয় কথিত হইয়াছে । উহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি 
২৫৯ 
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হইতে বহিরঙ্গ। এই ধারণার্দি অবস্থা লাভ করিলে অবশ 
মানুষ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হইতে পারে, কিন্তু সর্বজ্ঞতা ব1 

সর্ববশক্তিমত্তা ত মুক্তি নহে। কেবল এ ত্রিবিধ সাধন দ্বার! 

মন নিব্বিকল্পক অর্থাৎ পরিণামশন্ত হইতে পারে না, এ ত্রিবিষ 
সাধন আয়ত্ত হইলেও দেহধারণের বীঞ্জ থাকিয়া যাইবে । যখন 

সেই বীছগুলি, যোগীদের ভাষায় যাহাকে ভঞ্জিত বলে, 

তাহাই হইর। যায়, তখন তাহাদের পুনরায় বৃক্ষ উৎপন্ন করিবার 

উপযোগী শক্তিটি নষ্ট হন) বায়। শক্তিসমূৃহ বখনই বীজগুলিকে 
ভজ্জিত করিতে পারে না । 

তদপি বহিরঙ্গং নিব্বীজস্তয ॥ ৮ ॥ 

সুত্রার্থ_কিন্তু এই সংঘমও নিববাঁজ সমাধির পক্ষে 
বহিরঙ্গস্বরূপ। 

ব্যাখ্যাএই কারণে নিবর্বা সমাধির সহিত তুলনা 
করিলে এইগুলিকেও বহিরঙ্গ বলিতে হুইবে। সংযম লাভ 

হইলে আমর। বস্ততঃ সর্বে।চ্চ সমাধি অবস্থা লাভ ন1। করিয়া 

একটি নিষ্নতর ভূমিতে মাত্র অবস্থিত থাকি। সেই অবস্থার 
এই পরিদৃশ্তমান জগৎ বিছ্মান থাকে, দিদ্ধিদকল এই 
জগতেরই অন্তর্গত। ৃ্ 

ব্যু্থান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভব প্রাছুর্ভাবৌ 
নিরোধক্ষণচিতাম্বয়ো! নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥ 

নুত্রার্থযখন বুযুখখান অর্থাং মনশ্চাঞ্চল্যের 
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অভিভব'( নাশ ) ও নিরোঁধ-সংস্কারের আবির্ভাব হয়, 

তখন চিত্ত নিরোধনীমক অবসরের অনুগত হয়, উহাকে 

নিরোধপরিণাম বলে। 

ব্যাখ্যাঁ_ইহার অর্থ এই যে, সমাধির প্রথম অবস্থায় 

মনের সমুদয় বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় বটে, কিন্ত সম্পূর্ণরূপে নহে; 

কারণ তাহ। হইলে কোন গ্রকার বৃত্তিই থাকিত না। মনে 

কর, মনে এমন এক প্রকার বৃত্তি উদয় হইয়াছে, যাঁহাঁতে 

মনকে ইন্দ্রিয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে, আর যোগী প্র বুত্তিকে 

সংঘম করিবার চেষ্টা কিতেছেন। এ অবস্থায় এ সংযমটিকেও 

একটি বৃত্তি বলিতে হইবে । একটি তরঙ্গ আর একটি তরঙ্গের 

দ্বার নিবারিত হইল, ম্ৃতরাঁং উহা সর্বতরঙ্গের নিবৃত্তিরপ 

সমাধি নহে, কারণ এ সংযমটিও একটি তরঙ্গ। তবে যে 

অবস্থায় মনে তরঙ্গের পর তরদ্দ আসিতে থাঁকে, তদপেক্ষা এই 

নিষ্নতর সমাধি নেই উচ্চতর সমাধির নিকটবন্তী বটে। 

তন্ত প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥ 

সৃত্রার্থ_অভ্যাসের দ্বার! ইহার স্থিরতা হয়। 

ব্যাখ্যা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিলে ও সদীসর্বরদ! 

একাগ্রতার শক্তি লাভ করিলে মনের এই নিয়ত সংযম প্রবাহাকারে 

চলিতে থাকে ও উহার স্থিরতা হয় । 

সর্ধবার্থ তৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্ত 

সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥ 
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স্ুত্রার্থ__মনে সব্বপ্রকার বস্ত্র গ্রহণ কর! ও একাগ্রতা 

এই দুইটি যখন যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয় হয়, তাহাকে 
চিত্তের সমাধি-পরিণাঁম বলে। 

ব্যাথ্যামন সর্বদাই নানাপ্রকার বিষয় গ্রহণ করিতেছে, 
সর্বদাই সর্বপ্রকার বস্ততেই যাইতেছে । আবার মনের এমন 

একটি উচ্চতর অবস্থ। রহিয়াছে, যখন উহ1 একটিমাত্র বস্ত্র গ্রহণ 

করির। আর সকল বস্তকে ত্যাগ করিতে পারে । এই এক বস্ত 

গ্রহণ করার ফল সমাধি । 

শান্তোদিতো, তুল্যপ্রত্যযৌ চিত্তস্যৈকী- 
গ্রতাপরিণাম? ॥ ১২ ॥ 

সত্রার্থ_যখন মন শান্ত ও উদ্দিত অর্থাৎ অতীত 

ও বর্তমান উভয় অবস্থাতেই তুল্য-প্রত্যয় হয়, অর্থাৎ 
উভয়কেই এক সময়ে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে 
চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম বলে! 

ব্যাখ্যাঁ-মন একাগ্র হইগ্নলাছে, কি করিয়া! জানা যাইবে? 
মন একাগ্র হইলে সময়ের কোন জ্ঞান থাকিবে ন1। যৃতই 

সময়ের জ্ঞন চলিয়া) যায়, আমরা) ততই একাগ্র হইতেছি, 

বুঝিতে হইবে । আমর! সাধারণতঃ দেখিতে পাই, যখন আমর! 
থুব আগ্রহের সহিত কোন পুস্তকপাঠে মগ্ন হই, তখন সময়ের 
দিকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য থাকে না) যখন আবার পুস্তক- 

পাঠে বিরত হই, তখন ভাবিয়া, আশ্র্ধ্য হই যে, কতখানি সময় 
অমনি চলিয়া! গিপ়াছে। সমুদয় সময়টি যেন একত্রিত হইয়া! 
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বর্তমানে একীভূত হইবে । এই জ্লন্তাই বলা হইয়াছে, যতই অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আসিয়। মিশিয়া। একীভূত হইয়া যায়, মন 
ততই একাগ্র হইয়। থাকে। 

এতেন ভূতেক্ত্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থ। 
পরিণাম] ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥ 

সুত্রার্ঘ-ইহাঁর দ্বারাই ভূত ও ইন্দ্রিয়ের যে ধর্ম, 
লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম আছে, তাহার ব্যাখ্য। 

কর৷ হইল । 
ব্যাখ্যা পুর্ব তিনটি হত্রে যে চিত্রের নিরোধাদি পরিণামের 

কথ৷ বল? হইয়াছে, তন্বারা ভূত ও ইন্দ্িয়ের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ 

তিন প্রকার পরিণামের ব্যাখ্যা কর) হইল। মন ক্রমাগত 

বৃত্তিবপে পরিণত হইতেছে, ইহা মনের ধর্মরূপ পরিণাঁম। 

উহা যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের মধ্য 

দরিয়া চলিতেছে, ইহাই মনের লক্ষণরূপ পরিণাম; আর কখনও 

যে নিরোধ-সংস্কার প্রবল ও ব্যুথান-সংস্কার দুর্বল অথব। 

তাহার বিপরীত হয়, ইহা মনের অবস্থারূপ পরিণাম। মনের 

এই পরিণামত্রয়ের নায় ভূত ও ইন্দ্রিরের ত্রিবিধ পরিণামও 

বুঝিতে হইবে। যথা, মুত্তিকারূপ ধম্মীর পিগুরূপ ধর্ম গিয়! 

উহাতে যে ঘটাকাঁর ধর্ম আবিভূতি হয়, তাহ! ধর্ম্পরিণীম । 
এঁ ঘটের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থাবপ পরিণামকে 

লক্ষণ-পরিণাম এবং উহার নৃতনত্ব ও পুরাতনত্বাদি অবস্থারূপ 

পরিণামকে অবস্থা-পরিণাম বলে। 
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পূর্ব পূর্ধর সুত্রে যে সকল .মমাধির বিষয় কথিত হইয়াছে, 
তাহাদের উদ্দেশ্ত, যোগী যাহাতে মনের পরিণীমগুলির উপর 

ইচ্ছাপূর্ববক ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে পাঁরেন। তাহ। হইতে পূর্বোক্ত 
সংযমশক্তি লাভ হইয়। থাকে। 

শান্তোদিতাব্যপদেশ্তধন্মানুপাতী ধন্মী ॥ ১৪ ॥ 

স্থত্রার্থ- শাস্ত অর্থাৎ অতীত, উদ্দিত (বর্তমান ) 

ও অব্যপদেশ্া (ভবিষ্যৎ ) ধন্ম যাহাতে অবস্থিত 

তাহার নাম ধন্ম। 
ব্যাখ্য।-_ধন্মী তাহাকেই বলে, যাহার উপর কাঁল ও সংস্কার 

কাধ্য করিতেছে, যাহ। সর্কদাই পরিণামপ্রাপ্ত ও ব্যক্তভাৰ 

ধারণ করিতেছে । 4 

ক্রমান্তত্বং পরিণামান্যত্বে হেতু ॥ ১৫ ॥ 

সৃত্রার্থ_ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হইবার কারণ ক্রমের 
বিভিন্নত৷ ( পুব্বাপর পার্থক্য )। 

পরিণামন্রয়সংবমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥ 

সৃত্রার্থ__পুর্ব্বোক্ত তিনটি পরিণামের প্রতি চিত্তসংযম 
করিলে অতীত ও অনাগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

ব্যাখ্যা--পূর্বে সংঘমের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, আমর! 

তাহা যেন বিস্বুত না হই। যখন মন বস্তর বাহ্ভাগকে 
পরিত্যাগ করিয়। উহার আভ্যন্তরীণ ভাবগুলির সহিত নিজেকে 

একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, যখন দীঘ 
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অভ্যাসের দ্বারা মন কেবল একমাত্র সেইটিই ধারণ করিয়া 
মুহূর্তমধ্যে সেই অবস্থায় উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে, তখন 
তাহাকেই সংযম বলে। এই অবস্থা লাভ করিয়া! যদি কেহ 
ভূত ভবিষ্যৎ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে কেবল সংস্কারের 
পরিণামগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। কতকগুলি 
সংস্কার বর্তমান অবস্থায় কাধ্য করিতেছে, কতকগুলির ভোগ 

শেব হইয়া গিয়াছে আর কতকগুপসি এখনও ফল প্রদান করিবে 

বলির। সঞ্চিত রহিয়াছে। এইগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিয়। 

তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় জানিতে পারেন। 

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ গ্রবিভাগ- 

'যমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥ 

সুত্রার্থ_ শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরম্পরে পরস্পরের 

আরোপ জন্য এইরূপ সন্করাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের 

প্রভেদগুলির উপর সংঘম করিলে সমুদয় ভূতের শবজ্ঞান 
হইয়া থাকে। 

ব্যাখ্যা-শব্দ বলিলে বাহবিষর_যাহাতে মনে কোন 

বৃত্তি জাগরিত করিয্জ দের, তাহীকে বুঝিতে হইবে। অর্থ 

বলিলে যে শরীরাত্যন্তরীণ প্রবাহ ইন্দ্রিযঘার দ্বার! লব্ধ বিষয়াভি- 

ঘাতজনিত বেদনাকে লইর। গিয়। মস্তকে পহুছিয়। দেয়, তাহাকে 
বুঝিতে হইবে, আর জ্ঞান বলিলে মনের যে গ্রতিক্রিয়, যাহ! 

হইতে বিষয়ানুভূতি হয় তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে । এই তিনটি 
মিশ্রিত হুইয়াই আমাদের ইন্জ্রি়গোচর বিষয় উৎপন্ন হয়। 
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মনে কর, আমি একটি শব্দ'' শুনিলাম, প্রথমে বহির্দেশে এক 

কম্পন হইল, তৎপরে শ্রবণেন্ত্রির দ্বারা মনে একটি বোধপ্রবাহ 
গেল, তৎপরে মন প্রতিধাত করিল, আমি শব্দটিকে জানিতে 

পারিলাম। আমি এ যে শব্ধটকে জানিলাম, উহা! তিনটি 
পদার্থের মিশ্রণ প্রথম কম্পন, দ্বিতীর অনুভূতি প্রবাহ 'ও 

তৃতীয় প্রতিক্রিয়।। সাধারণতঃ, এই তিনটি ব্যাপাঁরকে পৃথক 
করা যায় না, কিন্ত অভ্যাসের দ্বারা যোগী উহাদিগকে পৃথক 

করিতে পারেন। যখন মানুষ এই করেকটিকে পৃথক করিবার 

শক্তিলাভ করে, তখন সে যে কোন শব্দের উপর সংযমগ্রয়োগ 

করে, অমনিই যে অর্থপ্রকাঁশের জন্ত এ শব্ধ উচ্চারিত, তাহ 

মনুষ্যকৃতই হউক বাঁ অন্ত কোন প্রাণীকৃতই হউক, তৎক্ষণাৎ 
বুঝিতে পারে। | 

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞীনয্ ॥ ১৮ ॥ 

সুত্রার্থ-সংস্কারগুলিকে প্রত্যক্ষ করিলে অর্থাৎ 

উহা'দিগকে জীনিতে পাঁরিলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়। 
ব্যাখ্য/-আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, সমুদরয়ই 

আমাদের চিত্তে তরঙ্গাকারে আপিয়া থাকে, উহা! আবার 

চিত্তের অভ্যন্তরে মিলাইয়া যায়, ক্রমশঃ হুম্মাৎ হুক্মতর হইতে 
থাকে, একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। উহা তথার বাইয়া! অতি 

সুক্মু আকারে অবস্থ।ন করে, যর্দি আমর! এঁ তরঙ্গটিকে পুনরায় 
আনয়ন করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাই স্থৃতি হইল। হ্থতরাং 
যোগী যদি মনের এই সমস্ত পূর্ববসংস্কারের উপর সংযম করিতে 

২৬৬ 



যোগস্ুত্র 

পারেন, তবে তিনি পূর্ববজন্মের কথা ম্মরণ করিতে আস্ত 
করিবেন। 

প্রত্যয়ন্ত পরচিতজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥ 

সুত্রার্থঅপরের শরীরের যে সকল চিহ্ন আছে, 
তাহাতে সংযম করিলে সেই ব্যক্তির মনের ভাব 
জীনিতে পারা যায়। 

ব্যাখ্য-- প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরেই বিশেষ বিশেষ প্রকার 

চিহ্ন আছে, তদ্্ারা তাহাকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক করা 

যায়। যখন যোগী কোন ব্যক্তির এই বিশেষ চিহ্ৃগুলির 

উপর সংযম করেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তির মনের অবস্থা 
জানিতে পারেন। 

ন চ তৎ সালন্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥ 

সুত্রার্থ কিন্তু এ চিত্তের অবলম্বন কি, তাহা 

জানিতে পারেন না, কারণ, উহা তাহার সংযমের 

বিষয় নহে। 
ব্যাখ্যা পূর্ধবে যে শরীরের উপর সংযমের কথ বলা 

হইয়াছে, তদ্থারা তাহার মনের ভিতরে তখন কি হইতেছে, 

তাহ জানিতে পারা যায় না। এখানে ছুইবার সংযম করিবাঁর 
আবশ্তক হইবে, প্রথম শরীরের লক্ষণসমূহের উপর ও তৎপরে 
মনের উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে যোগী 

সেই ব্যক্তির মনের সমুদয় ভাব জানিতে পারিবেন 
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কায়রূপসংযমা তদ্ গ্রাহাশক্তিস্তস্তে 

চক্ষুঃপ্র কাশা২সংযোগেহন্তদ্ধানমূ ॥ ২১ ॥ 
সুত্রার্থ-দেহের আকৃতির উপর সংযম করিয়া, 

এ আকৃতি অনুভব করিবার শক্তি স্তস্তিত ও চক্ষুর 

প্রকাশশক্তির সহিত উহার অসংযোগ হইলে যোগী 

লোকসমক্ষে অন্তহিত হইতে পারেন। 
ব্যাখ্যা--মনে কর, কোন যোগী এই গৃহের ভিতর দণ্ডায়- 

মান রহিয়াছেন, তিনি আপাতদৃষ্টিতে সকলের সমক্ষে : অন্তহিত 

হইতে পারেন। তিনি যে বাস্তবিক অন্তহিত হন তাহা নহে, 
তবে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না এই মাত্র। শরীরের 

আকৃতি ও শরীর এই ছুইটিকে, তিমি যেন পৃথক করিয়৷ 
ফেলেন। এটি যেন ম্মরণ থাকে যে যোগী যখন এরূপ 

একাগ্রতা-শক্তি লাভ করেন যে, বস্তর আকার ও তদাঁকার- 

বিশিষ্ট বস্তকে পরম্পর পৃথক করিতে পারেন, তখন প্ররূপ 

অন্তর্ধীনশক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহার উপর অর্থাৎ 
আকার ও সে আকারবান বস্তর পার্থক্যের উপর সংষম- 

প্রয়োগ করিলে এ আকৃতি অনুভব করিবার শক্তির উপর 

যেন একটি বাঁধা পড়ে, কারণ, বস্তর আকৃতি ও আকারবান্ 
সেই পদার্থ পরম্পর যুক্ত হইলেই আমরা বস্তকে উপলন্ধি 
করিতে পারি। 

এতেন শব্দাগ্যন্তর্ধানমুত্তম্ ॥ ২২ ॥ 
নুত্রার্থ_ইহা! দ্বারাই শব্দাদির অন্তর্ধান অর্থাৎ 
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শব্দাদিকে অপরের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে না! দেওয়া ব্যাখ্যা 
করা হইল । 

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ন তৎসংযমাদ- 

পরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা ॥ ২৩॥ 

সতত্রার্থ_কন্ম ছুই প্রকার, যাহার ফল শীঘ্র লাভ 
হইবে ও যাহা বিলঙ্কে ফলপ্রপব করিবে। ইহাদের 
উপর সংযম করিলে অথবা অরিষ্ট-নামক মৃত্যুলক্ষণসমূহের 
উপর সংযমপ্রয়োগ করিলে যোগীরা দেহত্যাগের সঠিক 
সময় অবগত হইতে পারেন। 

ব্যাখা।-যখন যোগী তীহার নিজ কর্ম অর্থাৎ তাহার মনের 

ভিতর যে সংস্কারগুলির কার্য আরম্ভ হইয়াছে ও যেগুলি ফল- 
প্রসবের জন্ত অপেক্ষ। করিতেছে, সেগুলির উপর মংযম প্রয়োগ 

করেন, তখন তিনি যেগুলি ফলপ্রসবের জন্ত অপেক্ষা করিতেছে, 

তাহাদের দ্বারা জানিতে পাঁরেন, কবে তাহার শরীরপাঁত হইবে। 

কোন্ সময়ে, কোন্ দিন, কটার সময়ে, এমন কি কত মিনিটের 
সময় তাহার মৃত্যু হইবে, তাহা তিনি জানিতে পারেন। হিন্দুর 
মৃত্যুর এই আসন্নবন্তিতা জানাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়! 
থাকেন, কারণ, গীতাতে এই উপদেশ পাঁওয়! যাঁয় যে, মৃত্যুসময়ের 

চিন্তা পরজীবন নিয়মিত করিবার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় 

কারণস্বরূপ। 

মৈত্র্যাদিযু বলানি ॥ ২৪ ॥ 
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সুত্রার্থ মৈত্রী ইত্যাদি গুণগুলির উপর সংষম- 

প্রয়োগ করিলে, এ গুণগুলি অতিশয় প্রবল ভাব ধারণ 

করে। 

বলেবু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫ ॥ 

সত্রার্থ__হস্তী ইত্যাদির বলের উপর সংযমপ্রয়োগ 
করিলে যোগিগণের শরীরে সেই সেই প্রাণীর তুল্য বল 
আসে। 

ব্যাখ্যা_যখন যোগী এই সংযমশক্কি লাভ করেন, তখন তিনি 
যদ্দি বল ইচ্ছা। করেন এবং হস্তীর বলের উপর সং্যম প্রয়োগ করেন, 

তবে তাহাই লাভ করিয়। থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিত্তরেই 
অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, সে যদি উপায় জানে, তবে এ শক্তি 

লইয়! ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। যোগী ধিনি, তিনি উহ! 
লাভ করিবার বিদ্যা আবিষ্কার করিয়াছেন। 

প্রবৃত্যালো কন্যাসাও সুক্ষব্যবহিত- 
বিপ্রকৃষজ্ঞানম্ ॥ ২৬ ॥ 

শুত্রার্থ__( পূর্বকথিত ) মহা-জ্যোতির উপর সংযম 
করিলে সুক্ষ, ব্যবহিত ও দূরবর্তাঁ বস্তর জ্ঞান হইয়! 
থাকে। 

ব্যাখ্যা-_হৃদয়ে যে মহা-জ্যোতিঃ আছে, তাহার উপর সংষম 
করিলে অতি দূরবর্তী বন্তও তিনি দেখিতে পাঁন। ষদ্দি কোন 
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বস্ত পাহাড়ের আড়ালে থাকে, ভ্বাহা এবং অতি সঙ্গ হক্ম বস্তুও 

তিনি জানিতে পারেন। 

ভুবনজ্ঞানং সুধ্যে সংযমাত্ ॥ ২৭ ॥ 

সূত্রার্থ_স্থর্য্যে সংযমের দ্বার। সমুদয় জগতের 
জ্ঞানলাভ হয়। 

চন্দ্রে তারাব্যহজ্ঞানমূ ॥ ২৮॥ 
সৃতরার্থ_চন্দ্রে সংযম করিলে তারকাসমূহের জ্ঞান- 

লাভ হয়। 

প্রুবে তদগতিজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥ 

সৃত্রার্থ__ঞ্রবতারায় চিত্তসংযম করিলে তারাসমূহের 
গতিজ্ঞান হয়। 

নাভিচক্রে কায়ব্যহ-জ্ঞানম্ ॥ ৩০ ॥ 

সৃত্রার্থ__নাভিচক্রে চিত্তসংঘম করিলে শরীরের গঠন 

জান৷ যায়। | 

কগকৃপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩১ ॥ 

শৃত্রর্থ_কণ্ঠকুপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা 
নিবৃত্তি হয়। 

ব্যাথ্যা--অতিশয় ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি ক্কুপে চিত্তসংযম করিতে 

পারেন, তবে তাহার ক্ষুধানিবৃত্তি হইয় যায়৷ 

২৭৯ 



রাজযোগ 

কুর্মমনাভ্যাং"ন্থ্ধ্যম্ ॥ ৩২ ॥ 

সৃত্রার্থ__কৃম্মনাড়ীতে চিত্তসংঘম করিলে শরীরের 
স্থিরত।৷ আসে। 

ব্যাথ্যা-বখন তিনি সাধন! করেন, তীহার শরীর চঞ্চল 

হয় না। 

মুর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥ 

সুত্রার্থ--মস্তকের জ্যোতির উপর সংযম করিলে 

সিদ্ধপুরুষদিগের দর্শনলাভ হয়। 
ব্যাখ্যাপিদ্ধ বলিতে এস্থলে ভূতযোনি অপেক্ষ। কিঞ্চিৎ 

উচ্চযে।নিকে বুঝাঁইতেছে। যোগী যখন তাঁহার মন্তকের উপরিভাগে 
মনঃসংঘম করেন, তথন তিনি এই পিদ্ধগণকে দর্শন করেন। এখানে 
লিদ্ধ শব্দে মুক্তপুরুধ বুঝাইতেছে না। কিন্তু অনেক সময় উহা এ 

অর্থে ব্যবহৃত হইয়া] থাকে। 

প্রাতিভাদ্ব সর্ববমূ ॥ ৩৪ ॥ 

সুত্রার্থ__অথবা প্রতিভাশক্তিদ্ধারা সমুদয় জ্ঞান 
লাভ হয়। 

ব্যাখ্যা--ধাহাদের এইরূপ প্রতিভার শক্তি অর্থাৎ 

পবিত্রতার দ্বার লব্ধ জ্ঞানবিশেষ আছে, তাহাদের কোন প্রকার 

সংযম ব্যতীতই এই সমুদয় জ্ঞান আসিতে পারে। যখন মানুষ উচ্চ 
প্রতিভীশক্তি লাভ করেন, তখনই তিনি এই মহা! আলোক প্রাপ্ত 
হন। তাহার জ্ঞানে সমুদয় প্রকাশিত হইয়া যাঁয়। তীহার 
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কোন প্রকার সংঘম ন। করিঘ়াই, আপনা আপনিই সমুদয় 
জাঁনলাভ হইয়। থাঁকে। 

হৃদয়ে চিত্তসন্ঘিদ্ ॥ ৩৫ ॥ 
সুত্রার্থ- হৃদয়ে চিত্তসংঘম করিলে মনোবিষয়ক 

জ্ঞানলাভ হয়। 

সত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্ 
তভোগঃ পরা্ত্বাদন্তাস্বার্থনংযমাৎ পুরুষজ্ঞ/নয্ ॥৩৬।॥ 

স্ত্রার্থ__পুরুষ ও বুদ্ধি, যাহারা অতিশয় পৃথক 
তাহাদের বিবেকের অভাবেই ভোগ হইয়া থাকে, সেই 
ভোগ পরার্থ অর্থাৎ অপর ব! পুরুষের জন্য ৷ বুদ্ধির অন্য 
এক অবস্থার নাম স্বার্থ; উহার উপর সংযম করিলে 
পুরুষের জ্ঞান হয়। 

ব্যাখ্যা পুরুষ ও বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহা 

হইলেও পুরুষ বুদ্ধিতে গ্রতিবিদ্বিত হইরা উহার সহিত 
আপনাঁকে অভেদভাবাঁপন্ন মনে করে এবং তাঁহীতেই আপনাকে 

সুখী বা ছুঃথী বোধ করিয়া থাকে। বুদ্ধির এই অবস্থাকে 

পরার্থ বলে, কারণ, উহার সমুদয় ভোগ নিজের জন্য নহে, 

পুরুষের জন্ত ॥ এতছ্যতীত বুদ্ধির আর এক অবস্থা” আছে-- 
উহার নাঁম ্বার্থ। যখন বুদ্ধি সত্বপ্রধান হইয়া অতিশন্ব 

নির্শল হয় তখন তাহাতে পুরুষ বিশেষভাবে গ্রতিবিদ্বিত 

হন, এবং সেই বুদ্ধি অন্তম্ম্থী হইয়া পুরুষমাত্রীবলদ্বন ' হয়| 
৭৩ 
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সেই স্বার্থনামক বুদ্ধিতে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়। পুরুষ- 
মাত্রাবলম্বন-বুদ্ধিতে সংযম করিতে বলার উদ্দেশ্ত এই-_শুদ্ধ পুরুষ 
জ্ঞাত। বলিয়। কখন জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। 

ততঃ প্রাতিভ শ্রাবণ-বেদনাদর্শাস্বাদবার্ত! 

জায়ন্তে ॥ ৩৭ ॥ 

সুত্রার্থ-_তাহ1! হইতে প্রাতিভ শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন 
স্বাদ ও ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়। 

তে সমাধাবৃপসর্। ব্যুখানে দিদ্ধন্ঃ ॥ ৩৮ ॥ 

সুত্রার্থ_ইহারা সমাধির সময়ে উপসর্গ, কিন্তু সংসার 

অবস্থায় উহার! সিদ্ধির স্বরূপ । 

ব্যাখ্য/- যোগী জানেন, সংসারে এই “সমুদয় ভোগ পুরুষ ও 
মনের যোগের দারা হইয়া থাকে, যদি তিনি আত্ম ও প্রকৃতি 
পরম্পর পৃথক বস্ত' এই সত্যের উপর চিত্তসংযম করিতে পারেন, 

তবে তিনি পুরুষের জ্ঞানলাভ করেন। তাহা হইতে বিবেকজ্ঞান 
উদয় হইয়। থাঁকে। যখন তিনি এই বিবেকলাভ করিতে 
ক্কৃতকাধ্য হন, তখন তাহার মহোচ্চ দৈবজ্ঞান লাভ হয়। 

কিন্তু এই শক্তিসমুদ় সেই উচ্চতম লক্ষ্য অর্থাৎ সেই 

পবিত্রস্বরূপ আত্মার জ্ঞান ও মুক্তির প্রতিবন্ধকন্ব্প। এগুলি 

পথিমধ্যে ল্ধ হইয়া থাঁকে মাত্র। যোগী বর্দি এই শক্তিগুলিকে 
পরিত্যাগ করেন, তবে তিনি সেই উচ্চতম জ্ঞানল|ভ করিতে পাঁরেন। 

যদি তিনি এই শক্তিগুলি লাভ করিতে প্রলোভিত হন, তবে তাহার 

অধিক উন্নতি হয় ন।। 
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বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ 'প্রচারসংবেদনাচ্চ 
চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ 7৯ ॥ 

স্ত্রার্থ_যখন বন্ধের কারণ শিথিল হইয়া যায় ও 
চিত্তের প্রচারস্থানগুলিকে ( অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়ীদমৃহকে ) 
অবগত হন, তখন তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে 

পারেন। 

ব্যাখ্যা-যোগী অন্ত এক দেহে অবস্থান করিয়া তন্দেহে 

ক্রিক্বাশীল থাঁকিলেও কোন এক মুভদেহে প্রবেশ করির1 উহাঁকে 

শৃতিশীল করিতে পারেন। অথবা তিনি কোন জীবিত শরীরে 

প্রবেশ করিয়া দেই দেহস্থ মন ও ইন্রিয়গণকে নিরুদ্ধ করিতে 
পারেন ও সেই সময়ের জন্য সেই শরীরের মধ্য দিয়] কার্ধ্য 

করিতে পারেন। প্ররুতিপুরুষের বিবেকলাঁ করিলেই ইহ 
তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। তিনি অপরের শরীরে 
প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে সেই শরীরে সংযম প্রয়োগ. 

করিলেই ইহা গিদ্ধ হইবে, কারণ তীহার আতল্ম। যে কেবল 

সর্বব্য।গী তাহ নহে, তাহার মনও (অবশ্য যোগীদিগের মতে) 

সর্বব্যাপী, উহ সেই পর্বব্য।গী মনের এক অংশমাত্র। এক্ষণে 
কিন্তু উহ! কেবল এই শরীরের স্নাসুমগ্ডলীর ভিতর দিয়াই কাঁধ্য 

করিতে পারে, কিন্ত যোগী বখন শ্নারবীর প্রবাহগুলি হইতে 

আপনাকে মুক্ত করিতে পারেন, তখন তিনি অন্তান্ত শরীরের দ্বারাও 

কাধ্য করিতে পারেন। 
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উদ্াান-জয়াজ্ভল-পক্ক-কণ্টকাঁদিষসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥৪০। 
শুত্রার্থ_উদান-নামক নায়ুপ্রবাহজয়ের দ্বারা যোগী 

জলে বা পঙ্কে মগ্ন হন না, তিনি কণ্টকের উপর ভ্রমণ করিতে 

পারেন ও ইচ্ছামৃত্যু হন। 
ব্যাখ্যা-উদান নামক যে শ্নায়বীর শক্তিপ্রবাহ ফুস্ফুম ও 

শরীরের উপরিস্থ সমুদয় অংশকে নিয়মিত করে, যোগী যখন 
তাহাকে জয় করিতে পারেন, তখন তিনি অতিশর লঘু হইয়! 
যান। তিনি আর জলে মগ্ন হন না, কণ্টকের উপর ও 
তরবারি-ফলকের উপর অনীয়ীনে ভ্রমণ করিতে পারেন, অগ্নির 
মধ্যে দণ্ডীয়মান হইয়। থাঁকিতে পাঁরেন, এবং ইচ্ছামাত্রেই এই শরীর 
ত্যাগ করিতে পারেন। | 

সমানজয়াৎ প্রস্বলনম্ ॥ ৪১ ॥ 

সুত্রার্থ-সমান বাযুকে জয় করিলে তিনি জ্যোতি; 
দ্বারা বেষ্টিত হইয়। থাকেন। 

ব্যাথ্য।__তিনি যখনই ইচ্ছ। করেন, তখনই তীহার শরীর 
হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হয়। 

শোত্রাকাশয়োঃ সন্বন্ধনং্যমাদ্দিব্যং শ্রোত্রমূ ॥ ৪২ ॥ 

সত্রার্থ-কর্ণ ও আকাশের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, 
তাহার উপর সংযম করিলে দিব্য কর্ণ লাভ হয়। 

ব্যাখ্যা-_-এই আকাশতৃত ও তাহাকে অনুভব করিবার 
য্ত্ন্বরূপ কর্ণ রহিয়াছে । ইহাদের উপর সংঘম করিলে যোগী 
দিব্য শ্রোত্র লাভ করেন। তখন তিনি সমুদয় শুনিতে পান। 
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বু মাইল দূরে কোন বথাত্বার্তী বা শব্দ হইলেও তিনি 
শুনিতে পান। 

কায়াকাশয়োঃ সন্বন্ধসংযমা- 

ল্িঘুতুলসমাপত্েশ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪৩ ॥ 

সুত্রার্থ_শরীরের ও আকাঁশের সম্বন্ধের উপর চিত্ত- 

সংযম করিয়া এবং তুলার ম্যায় আপনাকে লঘু ভাবন। 
করিয়া যোগী আকাশের মধ্য দিয়া গমন করিতে 

পারেন। 

ব্যাখ্য।-আকাঁশই এই শরীরের উপাদান; আকাশই 

একপ্রকার বিকৃত হইয়া এই শরীররূপ ধারণ করিয়াছে। যদি 
যোগী শরীরের উপাদান ও আকাশ ধাতুর উপর সংযমপ্রয়োগ 

করেন, তবে তিনি আকাশের ন্যার লঘুতা প্রাপ্ত হন ও যেখানে 
ইচ্ছা, বাঁধুর মধ্য দিয়া! যথায় তথায় বাঁইতে পারেন। 

বহিরকল্পিত। বৃ্তিরমহাবিদেহা ততঃ 

প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ 8৪ ॥ 

স্ত্রার্থ-বাহিরে যে মনের বথার্থ বৃত্তি অর্থাৎ 

মনের ধারণা, তাহার নাম মহ।বিদেহ ; তাহার উপর 

সংযমপ্রয়োগ করিলে প্রকাশের যে আবরণ, তাহার 

ক্ষয় হইয়া যায়। 
ব্যাথ্যা-মন অক্ঞতাপ্রযুক্ত বিবেচনা করে যেসে এই দেহের 

ভিতর দিয় কাঁধ্য করিতেছে । যদি মন্ সর্বব্যাপী হয়, তবে 
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আমর! কেবলমাত্র এক প্রকার াযুমণ্ডলীর দ্বারা আবদ্ধ থাকিব, 

অথবা এই অহংকে একটি শরীরেই আবদ্ধ করিয়৷ রাঁখিব কেন? 

ইহার ত কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যোগী ইচ্ছা 
করেন যে তিনি যেখ|নে ইচ্ছা, তথায় আপনার এই আমিত্- 

ভাঁবকে অন্থভব করিবেন। অহংভাঁব চলিয়। গিয়া যে মানসিক 

বৃত্তিপ্রবাহ এই দেহে জাঁগরিত হয়, তাঁহাকে “অকল্পিত! 

বৃত্তি বাঁ “মহাবিদ্রেহয বলে। যখন তিনি উহার উপর স্থম 

করিতে কৃতকার্য হন, তথন প্রকাশের সকল আবরণ চলিক্। 

যায় এবং সমুদয় অন্ধকার ও অজ্ঞান চলিয়া গিয়। সমস্তই তীহার 

নিকট চৈতন্ৃময় বলিয়। বোধ হয়। 

স্থলব্বরূপ-সুন্ষনান্বয়ার্থবত্ত-সংবমভুতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ 

সুত্রার্থ _ভূতগণের স্থল, স্বরূপ, ন্ুক্ষম, অন্বয় ও 

অর্থবন্ধব এই কয়েকটির উপর সংযম করিলে ভূতজয় 
হয় 

ব্যাথ্য।- যোগী সদুদ্রর ভূতের উপর সংষম করেন; প্রথম 

স্থলভৃতের উপর, তৎপরে উহার অন্টান্ট হুম অবস্থার উপর সংঘম 
করেন। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ এই সংবঘমটি বিশেষভাবে 

গ্রহণ করিয়। থাকেন। তীহারা খাঁনিকট। কাদার তাল লইয়! 
উহার উপর সংঘম প্রয়োগ করেন, করিয়া ক্রমশঃ উহ]! যে সকল 

* স্বরূপ পৃথিবীর কাঠিগ্ঠ$, জলের তারলাদি। অন্থয়_সত্বর রজঃ ও 

তমঃ প্রত্যেক ভূতে অদ্বিত রহিয়াছে, ইহা! জানা । অর্থবৰ-বিশেষ বিশেষ 

ভোগপ্রথন-সামর্থ। 
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সক্মভৃতে নিন্মিত, তাহ! দেখিক্ে আসত করেন। যখন তীহার। 
এ সুক্মভৃতের বিষর সমুদয় জানিতে পারেন, তখনি তীহাব এ 

ভূতের উপর শক্তিলাভ করেন। সমুদয় ভূতের পক্ষেই ইহ) 
বুঝিতে হইবে-_ঘোগীা সমুদরুই জয় করিতে পারেন। 

ততোহণিযাদি-প্রা্রুভণব? কায়সম্পততদ্বন্া- 

নভিঘ।[তশ্চ | ৪৬ ॥। 

স্ুত্ার্থ_তাহ। হইতেই অণিম। ইত্যাদি সিদ্ধির 
আবির্ভাব হয়, কার-সম্পং লীভ হয় ও জমুদয় শারীরিক 
ধন্মের অনভিঘাত হয় । 

ব্যাখ্য1-ইত।র অর্থ এই বে, ধোগা অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। 
তিনি আপনাকে ইচ্ছামত অণু করিতে পারেন, তিনি আপনাকে 
খুব বৃহৎ করিতে পরেন, আপনাকে পুথিবীর স্ায় গুরু ও বাবুর 
নার লু করিতে পারেন, তিনি যাভ। ইচ্ছা তাহাঁরই উপর গ্রতৃত 
করিতে পারেন, যাঁহ। ইচ্ছ] তাহাই জয় করিতে পারেন, তাহার 

ইচ্ছায় পিংহ তাহার পদভলে মেষের নায় শান্তভাবে বপিয়) 

থাকিবে ও তীঁকার সমুদয় বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে। 

রূপ-লাবণ্য-বল-বজমংহননত্বাণি কায়সম্পত ॥ ৪৭ ॥ 

সত্রার্থ__কায়সম্পৎ বলিতে সৌন্দর্য, সুন্দর অঙ্গ- 
কান্তি, বল ও বজ্ববৎ দৃঢ়তা বুঝায়। 

ব্যাখ্যা-তথন শরীর অবিনাথী হইয়া যায়, কিছুই উহার 
কোন ক্ষতি করিতে পারে না। যোগী যদ্দি স্বয়ং ইচ্ছ। না 
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করেন, তবে কিছুই তীহাঁর বিশ্শে সমর্থ হয় না, “কাঁলদণ্ড ভঙ্গ 

করিয়৷ তিনি এই জগতে শরীর লইর1 বান করেন।” বেদে লিখিত 
আছে যে, সেই ব্যক্তির রোগ, মৃত্যু অথব। কোন ক্লেশ হয় ন1। 

গ্রহণম্বরূপাম্মিতান্বযার্থবত্বনংঘমাদিক্দ্রিয়জঘু ॥ ৪৮ ॥ 

সুত্রার্থ-_ইন্দ্রিয়গণের বাহপদার্থাভিমুখী গতি, তজ্জনিত 

জ্ঞান, এই জ্ঞান হইতে বিকশিত অহং-প্রত্যয়, উহাদের 
ত্রিগুণময়ত্ব ও ভোগদীতৃত্ব এই কয়েকটির নধর সংযম 
করিলে ইন্দ্িয়জয় হয়। 

ব্যাখ্য।--বাহা বস্তর অনুভূতির সমরে ইন্দ্রিরগণ মন হইতে 

বাহিরে যাৰ! বিষয়ের দ্দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইতেই 

উপলব্ধি ও অশ্মিতাঁর উৎপত্তি হর। বখন যোগী উহাদের উপর 
এবং অপর দুইটির উপরও ক্রমে ক্রমে সংষম প্রয়োগ করেন, 

তখন তিনি ইন্দ্রিয় জয় করেন। যে কোন বস্ত তুমি দেখিতেছ 
ব অনুভব করিতেছ--যথ। একথানি পুস্তক--তাহ! লইর়। তাহার 
উপর সংযম প্রয়োগ কর। তৎপরে পুস্তকের আকারে যে জ্ঞান 

রহিয়াছে তাহার উপর মংঘম প্রয়োগ কর। এই অভ্যাসের দ্বারা 
সমুদয় ইন্জিয় জয় হইয়া থাকে । 

ততে। মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥৪৯॥ 

স্রত্রার্থ_তাহা হইতে দেহের মনের ন্যায় বেগ, 

ইন্দ্রিয়গণের দেহনিরপেক্ষ শক্তিলাভ ও প্রকৃতিজয় 
হইয়। থাকে । 
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ব)াখ্যা-_যেমন ভূতজ্র দ্বারা! কাঁসম্পং লাভ হয়, তদ্রপ 
ইন্দিয়সং্ঘমের দ্বারা পূর্বোক্ত শক্তিসমূদয় লাভ হইয়। থাকে! 

সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্ত সর্বভাবাহবিষ্ঠাতৃত্বং 
সর্ববজ্ঞাতৃত্ব্চ ॥ ৫০ ॥ 

সুত্রার্থ_পুরুব ও বুদ্ধির পরস্পর পার্থক্য-বিজ্ঞানের 
উপর চিত্তসংঘম করিলে সকল বস্তর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও 
সববজ্ঞাতৃত্ব লাভ হয়। 

ব্যাখ্যা যখন আমরা প্রকৃতি জর করিতে পারি ও পুরুষ- 
প্রকৃতির ভেদে উপলব্ধি করিতে পাবি, অর্থাৎ জ|নিতে পারি যে 

পুকষ অবিনাা, পবিত্র ও পূর্ণম্বরূপ, তখন মর্দ্শক্তিমত্তা ও 
সর্ববজ্ঞতা লাভ হয়। ৰ 

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫১ ॥ 

সৃত্রার্থ__এইগুলিকেও ত্যাগ করিতে পারিলে দোষের 

বীজ ক্ষয় হইয়া যায়, তখনই কৈবল্য লাভ হয়। 
ব্যাথ্য/-যখন তিনি কৈবল্য লাঁভ করেন, তথন তিনি মুক্ত 

হইয়। ঘান। যখন তিনি সর্বশক্তিমন্তা ও সর্বজ্ঞতা শক্তিকে ও 

পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি সমুদয় গ্রলোভন, এমন কি দেব- 

গণকৃত গ্রলৌভনও অতিক্রম করিতে পারেন। যখন যোগী 

এই সকল অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ 

করেন, তখনই তিনি দেই চরম লক্ষ্যস্থলে উপনীত হন। 

বাস্তবিক এই শক্তিগুলিকি? কেবল বিকার মাত্র। স্বপ্ন হইতে 
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উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কি আছে 1 সর্বশক্তিমাও ্বপ্রতুল্য । উহা 

কেবল মনের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মনের অস্তিত্ব 

থাকে, তভক্ষণ পধ্যন্ত সর্ধশক্তিমত্তী সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু 

আমাদের লক্ষ্য মনেরও অতীত প্রদেশে । 

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গশ্ময়াকরণং 

পুনরনিষ্ট প্রসঙ্গাৎ ॥ ৫২॥ 

স্ত্রার্থ-দেবগণ প্রলোভিত করিলেও তাহাতে 

আসক্ত হওয়া! ব| আনন্দবোধ কর। উচিত নয়, কারণ 

তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্ক। আছে। 

ব্যাখ্যা আরও অনেক বিদ্বা আছে। দেবাদি নোগীকে 

প্রলোভিত করিতে আসেন ; তীহার। ইচ্ছা! করেন ন। যে, কেহ 

সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন। আমর! যেমন ঈর্ঘাপরাগ্ণণ, তীহারাও 

সেইরূপ, বরং কখন কখন আমাদের অপেক্ষা অধিক। তীঠর। 

পাঁছে আপনাদের পদভ্ষ্ট হয়, তজ্জন্ত অতিশর ভীত। বে সকল 

যোগী সম্পূর্ণ সি্ধ হইতে পারেন না, তীহার| মৃত হ্ইয়া দেবতা 
হন। তীহারা। সৌজা পথ ছাড়িয়া! পার্থের এক পথে চলিয়। যান 

ও এই ক্ষমতাগুলি লাঁভ করেন। তাহাদের আবার জন্মাইতে 

হয়, কিন্তু যিনি এতদুর শক্তিসম্পন্ন যে, এই প্রলোভনগুলি পর্যন্ত 
অতিক্রম করিতে পাঁরেন ও একেবারে সেই লক্ষ্য স্থানে পনুছিতে 

পারেন, তিনিই মুক্ত হইয়া যান। 

ক্ষণততত্রময়োঃ মংযমাদ্িবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৩ ॥ 
৮ 
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সুত্রার্থ ক্ষণ ও তাহার. পুর্বাপর ভাবগুলির উপর 
সংযম প্রয়োগ করিলে বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

ব্যাথা।এই দেবতা, স্বর্গ ও শক্তিগুলি হইতে রক্ষা 

পাইবাঁর উপায় কি? বিবেকবলে ঘখন সদসৎ্ বিচারশক্তি হয়, 

তখনহ এই সকল পিপ্ধ চপির। যাইবে । এই বিবেকদ্ছান দৃঢ় 
হইতে পারে, এই উদ্োশ্ে 'এই সংঘমের উপদেশ গ্রদত্ত হইল। 

ক্ষণ অর্থাৎ কালের সুক্মতম অংশের এবং উহার পূর্বাপর 
ভাঁবগুলির উপর সংঘমের দ্বাবা ইহা হইরা থাকে। 

জাতিলক্ষণদে শৈরন্যতানবচ্ছেদাত্ত ল্যযোন্ততঃ 
প্রতিপত্তি ॥ ৫৪ ॥ 

সৃত্রার্থ-জাতি, লক্ষণ ও দেশ দ্বারা যাহাদিগকে 

পার্থক্যানশ্চয় করিতে ন| পারার জন্য তুল্য বোধ হয়, 

তাহাদিগকেও এ পুব্বোক্ত সংযমের দ্বারা পৃথক করিয়! 

জানা যাইতে পারে। 
ব্যাখ্যা-আমরা নে দুঃখভোগ করি, তাহা সত্য ও 

অপত্যের মধ্যে পার্থক্যদুষ্টির অভাঁবরূপ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ধ ' 
হয়) থাঁকে। আমর সকলেই মন্দকে ভাল বলির ও স্বপ্নকে 

সত্য বণিয়। গ্রহণ করি। আঁত্মাই একমাত্র সত্য, আমতা উহা 
বিস্বত হইয়াছি। শরীর মিথ্য। স্বপ্নমাত্র ; আমর! ভাবি, আমর! 

শরীর। সুতরাং দেখা গেল, এই অবিবেকই দুঃখের কারণ। এই 
অবিবেক আবার অবিগ্ভা হইতে প্রশস্ত হয়। বিবেক আিলেই 
তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বলও আপে, তখনই আমরা এই শরীর, 
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স্বর্গ ও দেবাঁদির কল্পনা-পরিহায়ে সমর্থ হই। জাতি, চিহ্ন ও 
স্থান দ্বারা আমরা বস্তুদিগকে ভিন্ন করিয়া! থাকি । উদ্াহরণস্থলে 

একটি গাভীর কথা ধর যাঁউক। গাভীর কুকুর হইতে ভেদ 

জতিগত। ছুইটি গাভীর মধ্যে আমরা কিরূপে পরম্পর গ্রভেদ 
করিয়া থাকি? চিহ্বের দ্বারা। আবার ছুইটি বস্থ সর্ব[ংশে 
সমান হইলে, আমর স্থানগত ভেদের দ্বারা উহাদিগকে পৃথক্ 

করিতে পারি। কিন্ত যখন বস্তরনকল এমন মিশাইর। থাকে যে, 
ভেদ করিবার এই ভিন্ন ভিন্ন উপারগুলির কিছুই কাজে আসে 

ন1, তখন পূর্বোক্ত সাঁধনপ্রণালী-অভ্যাসের দ্বার লব্ধ বিবেকবলে 

আমরা উহার্দিগকে পৃথক করিতে পারি। ঘযোগীদিগের উচ্চতম 

দর্শন এই সত্যের উপর স্থাপিত যে, পুরুষ শুন্ধত্বভাব ও" সদ| 

ূর্ণসবরূপ এবং জগতের মধ্যে তাহাই একমীত্র অমিশ্র বস্ত। শরীর 
ও মন মিশ্র পদার্থ, তথাপি আ|মরা সর্বদাই 'আমারদিগকে উহাদের 

সহিত মিশাইরা ফেলিতেছি। এই আমাদের মহাভ্রন যে, 

এই পার্থকাটুকু ন্ট হইয়। গিয়াছে। যখন এই বিবেকশক্তি 
লব্ধ হর, তখন মানুষ দেখিতে পানর যে জগতের সমুদয় বস্ত 

তাহা বাহই হউক আর আভ্যন্তরই হউক, সমুদই মিশ্র 
পদার্থ, স্থতরাং উহারা পুরুষ হইতে পারে ন। 

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথ|-বিষয়মক্রমঞ্চেতি 

বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৫ ॥ 

সুত্রার্থ-যে বিবেকজ্ঞান সকল বস্তু ও বস্তুর 
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স্র্ববিধ অবস্থাকে যুগপৎ গ্রহণ করিতে পাঁরে, তাহাকে 
তারকঙ্ঞান বলে। 

ব্যাথ্যাঁতারক অর্থে বাহ! সংসার হইতে তারণ করে। 
সমুদয় প্রকৃতির হুক্ষা স্থল সর্দ্ববিধ অবস্থা এই জ্ঞানের গ্রাহা। 
এই জ্ঞানে কোনরূপ ক্রম নাই। ই1 সমুদয় বস্তুকে মুহ্র্তমধ্যে 

বুগপৎ গ্রহণ করিতে পারে। 

সত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিপাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৬ ॥ 

স্ত্রার্থ_যখন সত্ব ও পুরুষের শুদ্ধির সমতা হয়, 
তখনই কৈবল্য লাভ হয়। 

ব্যাখ্যা-কৈনল্যই আমাদের লক্ষ্য; যখন এই লক্ষ্যস্থলে 
পঁছুছিতে পার বার, তখন আত্ম! বুঝিতে পারেন বে তিনি 

চিরকালই একমাত্র-কেব্ল ছিলেন, তাহাকে সখী কৰিবার 

জন্য আর কাহারও প্রয়োজন ছিল না। বতদিন আমরা আমা- 

দিগকে সুখী করিবার জন্য আর কাহাঁকেও চাহি, ততদিন 

আমরা দাসমাত্র। বখন পুকষ জানিতে পারেন যে, তিনি 
ুক্তস্বভাব ও তাহাকে পূর্ণ করিতে আর কাহারও প্রয়োজন হর 
না__জানিতে পারেন বে, এই গ্ররৃতি ক্ষণিক, ইহার কোন 

প্রয়োজন নাই, তখনই মুক্তিলীভ হয়, তখনই এই কৈবল্য লাভ 
ভম্ব। যখন আত্মা জানিতে পারেন বে, জগতে ক্ষুদ্রতম 

পরমাণু হইতে দেবগণ পধ্যন্ত কিছুরই উপর তাহার নির্ভরের 

প্রয়োজন নাই, তখনই আত্মার সেই অবস্থাকে কৈবল্য ও পুর্ণত। 
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বলে। যখন শুদ্ধি ও অশুদ্ধি উভয় মিশ্রিত সত্ব অর্থাৎ বুনি 
পুরুষের স্তার শুদ্ধ হইয়া যান, তখনই এই কৈবল্যলাভ হইয়া 
থাকে, তখন উহা কেবল নিগুণ পবিভ্রন্বরূপ পুরুষকে প্রতি- 
ফলিত করে। 
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কৈবল্য-পাঁদ 
জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥ 

হৃত্রার্থসিদ্ধিসমৃহ জন্ম, ওবধধ, মন্ত্র তপস্তা ও 
সমাধি হইতে উৎপন্ন হয়। 

ব্যাথ্যাঁ_ কখন৪ কখন৪ মানুষ পূর্নবজন্মলন্ধ সিদ্ধি লইয়। 
জন্মগ্রহণ করে। দে জন্মে সে যেন তাহাদেব ফলভোগ 

করিতেই আসে। সাংখ্যদশনের পিতৃম্বরূপ কপিলসম্বন্ধে 
কথিত আছে বে, তিনি পিদ্ধ হইয়া জন্মিনাছিলেন। “সিদ্ধি? 
এই শব্দের অর্থ-বিনি কৃতকাধ্য হইরাছেন। 

বেগারা বলেন, রপাঁয়নবিষ্ঠা অর্থাৎ ওবধাদি দ্বারা এই 
সকল শক্তি লব হইতে পারে। তোনরা সকলেই জান যে, 

রসায়নবিগ্ভার প্রারম্ত আলকেমি & হইতে । মানুষ পরশ-পাঁথর 

(]1711950701975 506), সত্ীবণী অমুত (10111 0৫ 116) 

ইত্যাদির অগ্বে্ণ করিত। ভারতবর্ষে রসায়ন নামে এক 

সং্প্রদার ছিল। তাহাদের এই মত ছিল যে, গুম 

* আলকেমি_তামা প্রভৃতি নিষ্নদবের ধাতু হইভে সোনা রূপ। প্রভৃতি 

করিবার বিগ্ভা। পুর্বে ইউরোপে গপ্তভাবে এই বিছ্ভার খুব চট্চা ছিল। 

'সপ্রীবনী অমৃত" অর্থে এক প্রকার কাল্পনিক রস, যণ্ধার৷ মানব অমর হইতে 

পানে। 
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জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম_এ সকলগুলিই সত্য (ভাল) বটে 

কিন্ত এইগুলিকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় «ই শরীর। 

যদ মধ্যে মধ্যে শরীর ভগ্র অর্থাৎ সৃত্যুগ্রস্ত হয়, তবে এ কারণে 

সেই চরমলক্ষ্যে পঁহছিতে কতকটা অধিক সময় লাঁগিবে । মনে 

কর কোন ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করিতে অথনা অতাধিক 

আঁধ্যা্মিকভীবসম্পন্ম হইতৈ ইচ্ছুক ৷ কিন্তু অধিকদূর উন্মতি করিতে 
না করিহেই তাহার মৃত্যু হইল। তখন সে আর এক দেহ 

লইয়া পুনরার সাধন করিতে আরন্ত করিল, পরে তাহার মৃত্যু 

হইল, এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুতেই তাহার অধিকাংশ 
সময় নষ্ট হইয্ী গেল। যদ্দি শরীরকে এতদূব সবল ও নির্দোষ 
করিতে পারা যাঁয় বে, উহীর জন্মমৃত্যু একেবারে বন্ধ হইয়! 
যায়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি ' করিবার অনেক সময় 

পাঁওয়! ষাইবে। এই কারণে এই রসারনের বলিয়। থাকেন 

প্রথমে শরীরকে সব্ল কর । তাহার বলেন বে, শরীরকে 

অমর করা যাইতে পারে। ইহাদের মনের ভাব এই যে, শরীর 

গঠন করিবার কর্ত! বদ্দি মন হয়, আর ইহা যদি সত্য হয়যে, 

প্রত্যেক ব্যক্তির মন সেই অনন্ত শক্তিগ্রকাশের এক একটি 

বিশেষ প্রণালীমাত্র, তবে এইরূপ প্রত্যেক প্রণালীর বাহির 

হইতে যথেচ্ছ শক্তিনংগ্রহ করিবার কোন শীম। নির্দিষ্ট হইতে 

পারে না। সুতরাং আমরা চিরকান এই শরীরকে 

রাখিতে পারিব না কেন? যত শরীর আমর। ধারণ করি, 

সমুদয়ই আমাদিগকে গঠন করিতে হয়। যে মুহূর্তে এই 

শরীরের পতন হইবে, তনুহূর্তে আবার আমাদিগকে আর 
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এক শরীর গঠন করিতে হইবে, কেন না বদি আনদের এই 
ক্ষমতা থাঁকে, তবে এই শরীর হইতে বাহিরে না গিয়া, আমর! 
এখানেই এবং এখনই সেই গঠনকাঁধ্য করিতে পাঁনিব ! এই 
মতটি সম্পূর্ণ সত্য। যদি ইহা সম্ভব হয় যে, আমরা মৃত্যুর পবও 

জীবিত থাকিয়া আপনাঁদেন শরীব গঠন করি, তাহা! হইলে 
সম্পূর্ণরূপে শরীরকে ধ্বংস না করিয়। কেবল উহাকে ক্রমশঃ 
পরিবন্তিত করিয়! এই স্থানেই শরীর প্রস্তুত করা আমাদের পক্ষে 

অসম্ভব কেন হইবে? তীহাদের আরও বিশ্বাস ছিল বে, পারদ 

ও গন্ধকে অত্যন্ত শক্তি নিহিত আছে। এই দ্রুব্যগুলি এক 

নির্দিষ্ট প্রণালীতে গ্রস্ত করিলে মানুষ যতদ্দিন ইচ্ছা শরীরকে 
অবিকৃত রাখিতে পাঁরে। 'অপর কেহ কেহ বিশ্বাম করিত যে, 

ওধপধবিশেষের সেবনে আকাশগমনাদি সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। 

আজকালকার অধিকাংশ আশ্চর্য ওমধই, বিশেষতঃ ওষধে 

ধাতুর ব্যবহার আমবা! র।সারনিকদের নিকট হইতে পাইরাছি। 

কোন কোন যোগিসম্প্রদা্ বলেন, আমাদের প্রধান প্রধান গুরুর! 

অনেকে এখন৪ তাহাদের পুরাতন শরীরে বিদ্মান আছেন। 

যোগসব্বন্ধে ধাহার প্রামাণা অকট্য, সেই পতঞ্জলি ইহা অস্বীকার 

করেন না। 

মন্ত্রশক্তি-_- মন্ত্রনীমক কতকগুশি পবিত্র শব আছে, নির্দিষ্ট 

নিয়মে উচ্চারণ করিলে উহা হইতে আশ্চর্য শক্তিলাভ হইর! 

থাকে । আমরা দিনরাত এমন এক মহা অদ্ভুত ঘটনারাশির 

মধ্যে বাদ করিতেছি যে, আমরা সেগুলির নি্ষর কিছু 

ভাবিয়া দেখি না, উহাদিগকে সামান্ত জ্ঞান করি। 
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মানুষের শক্তি, শব্দের শক্তি ও মনের শক্তির কোন সীমা- 
পরিসীমা নাই । 

তপস্তা তোমরা দেখিবে, কচ্ছনাধন গ্রাত্যেক ধর্মেই আছে। 
ন্মের এই সকল অন্গ-সাধনের বিষয়ে হিন্দুরাই সর্দাপেক্ষা 

অধিকদূর গমন করিয়া থাঁকেন। এমন অনেকে আছেন, 

ধাহারা সমস্ত ভীবন হস্ত উদ্ধে রাখিয়া দিবেন, পরিশেষে উহ 

শুকাইরা মরিঘা যাইবে । অনেকে দিবারাত্র দীড়াইয়া। থাকে, 
অবশেষে তাহাদের পা। ফুলিয়া উঠে ১ঘদি তাহারা তাহার পরও 

জীবিত থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থার তাহাদের " পদদেশ 
এতদূর শক্ত হইন। থাঁয় যে, তাহারা আর গা নোয়াইতে পারে ন।। 

সমস্ত জীবন তাহার্দিগকে দীড়াইব্রা থাঁকিতে হর । আমি 

একবার একটি উর্ধবাহু পুরুষকে দেখিরাছিলাম। আমি 

তাহাকে ভিজ্ঞানা করিলাম, “যখন আপনি প্রথম প্রথম ইহ] 

অভ্যাস করিতেন, তখন আপনি কিরূপ বোধ করিতেন ?” 

তিনি বলিলেন যে, প্রথম প্রথম ভয়ানক ঘাতন। বোধ হইত। 

এত যাতনা বোধ হইত ঘে, তিনি নদীতে ঘাইরা জলে 

ডুবিয়া টরোটি তাহাতে কিছুক্ষণের জন্য তাহার যন্ত্রণার 

কতকট। উপশম হইত। একমান পরে আর তাহার বিশেষ 

কষ্ট ছিল ন1। জা অভ্যাসের দ্বারা বিভূতি লাভ হই 

থ|কে। 
সমাধি_ ইহাই প্রকৃত বোগ, এই শাস্সের ইহাই প্রধান 

বিষয়; আর ইহাই সাধনের প্রধান উপায়। পূর্বেবে যেগুলির 
বিবয় বল! হইল, উহারা গৌণ সধন মাত্র। উহাদিগের দ্বারা 
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সেই পরম পদ লাঁভ করা বার না।। সমাধিদ্বারা মানসিক, 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যাঁহ। কিছু, আমর! সবই লাভ স্রিতে 
পারি। 

জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ || ২ ॥ 

সত্রার্থ_ প্রকৃতির আপুরণের দ্বারা এক জাতি আর 
এক জাতিতে পরিণত হইয়। যায়। 

ব্যাখ্য।-পতগ্জলি বলিরাছেন, এই শক্তিগুলি জন্মদ্ার 

লাভ হয়, কথন কথন ওধশবিশেষদারা লব্ধ হর, আর তপস্ত।- 

দ্বারাও ইহাঁদ্রিগকে সাঁঠ করিতে পারা যান । তিনি আরও 

'্বীকর করিরাঁছেন বে, এই শরীরকে যতদিন ইচ্ছা রঙ্গী করা 
যাইতে পাঁরে। এনে এই শরীব একজাতি হইতে অপর 

জাতিতে পরিণত হঘ কেন, তাঠ। বলিতেছেন। তিনি বলেন, 

ইহা গ্রক্কতির আপুরণের দ্বারা ভইরা থাকে” পরছ্ছত্রে তিনি 
ইহ] ব্যাখ্যা করিবেন । 

নিমিততমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ত 

ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ || ৩ ॥ 

সৃত্রার্থ_-সৎ ও অসৎ কর্ম গ্রকৃতির পরিণামের 

সাক্ষাৎ কারণ নহে, কিন্তু উহার! উহার বাঁধাভগ্রকারী 

নিমিত্তমাত্র-যেমন, কৃষক জল আপিবার প্রতিবন্ধক- 

স্বরূপ আইল ভঙ্গ করিয়া দিলে জল আপনার স্বভাবেই 

চলিয়। যাঁয়। 
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ব্যাখ্যা--যখন কোনও কৃষক ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার 

ইচ্ছা করে, তখন তাঁহার আর অন্ত কোন স্থান হইতে জল 
আনিবার আবশ্তক হয় না, ক্ষেত্রের নিকটবর্তী জলাশয়ে জল 

সঞ্চিত রহিরাছে, কেবল মধ্যে কপাটের দ্বারা এ জল ক্ষেত্রে 

আসিতে দিতেছে না। কৃষক সেই কপাট খুলিয়া! দের মাত্র, 

দিবামাত্রই জল আঁপনা'আপনি মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মানুসারে তাহার 

ভিতর চলিয়া যায় । এইরূপ সকল ব্যক্তিতে সব্রপ্রকার 

উন্নতি ও শক্তি পূর্ব হইতেই অবস্থিত রহিয়াছে। পূর্ণত। 

প্রত্যেক মনুষ্যের ত্বভাব, কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ আছে, উহা 

উহার প্রক্কৃত পথ পাইতেছে না। যদি কেহ এ প্রতিবন্ধক 
অপসারিত করিরা দিতে পারে, তবে তাহার সেই স্বভাঁবগত 

পূর্ণতা, নিজ শক্তিবলে অভিব্যন্ত হইবেই হইবে। তখন মানু 
তাহার ভিতর পূর্ব হইতেই অবস্থিত শক্তিগুলি লাভ করিয়া! 

থাকে। এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে ও প্রকৃতি আপনার 

অপ্রতিহত গতি পাইলে, আমরা যাহাদ্দিকে পাঁপী বলি, তাহার! 
সাধুরূপে পরিণত হর। স্বভাঁবই আমাদের পূর্ণতার দিকে 
লইর। যাইতেছেন, কালে তিনি সকলকেই তথান্ন লইস্কা যাইবেন। 

ধার্মিক হইবার ভন্ত যাহা কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহা! কেবল 

নিষেধমুখ কাধ্যমাত্র কেবল প্রতিবন্ধক অপদাঁরিত করিয়া 

দেওয়া ও আমাদের ব্বভাঁবসিদ্ধ, জন্ম হইতে প্রাপ্ত অধিক রম্বরূপ 

পূর্ণতার দ্বার খুলিয়া দেওয়া। আজকাল প্রাচীন যোগীদিগের 
পরিণামবাদ বর্তমান কালের জ্ঞানের আলোকে অপেক্ষাকৃত 

উত্তমরূপে বুঝিতে পারা বাইবে। কিন্তু যোগীদিগের ব্যাখ্যা 
৫১৭, 
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আধুনিক ব্যাখ্যা হইতে শ্রেষ্ঠতর / আধুশিকেরা! বলেন, পরিণামের 

ছ্ইটি কাঁরণ-যৌন-নির্ব্বাচন (56021 5৫106100 ) ও 'যাগ্য- 

তমের উজ্জীবন (5181 0109 0650) ক কন্ত এই 

দুইটি কারণকে সম্পূর্ণ পধ্যাপ্ত বলির! বোধ হর নাঁ। মনে কর, 
মানবীর জ্ঞান এতদূব উন্নত হইল যে, শরীর ধাঁরণ ও পতি বা 
পত্রী লাভ করিবার প্রতিযোগিতা উঠিয়া খেল। তাহা 
হইলে মাধুনিকদিগেণ মতে মানবীর উন্নতিপ্রবাহ রুদ্ধ হইবে ও 
জাতির মুত্র্য হইবে । 'আর এই মতের এই ফল ্রাড়ার বে, 
প্রত্যেক "অত্যাচারী ব্যক্তি আপনার বিবেকের ভঙৎদনা হইতে 

অব্যাহতি পাইবার থুক্তি প্রাপ্ত হরা। আর এমন লোকেরও 

অভাব নাই, ধাহার] দার্শনিক নান ধারণ করিয়া বত ছুষ্ট ও 
অনুপযুক্ত লোঁকদিগকে মারিরা ফেলিরা (অবশ্য ইহারাই 

উপযুক্ত অন্ুপধুক্ততীর একমাত্র বিচারক) মনুষ্াজীতিকে 
রক্ষা করিতে চাহেন। কিন্তু প্রাচীন পরিণামবাদী মহাপুরুষ 

পতঞ্জলি বলেন যে, পরিণাঁমের গ্ররুত রহস্ত-- প্রত্যেক ব্যক্তিতে 
' পূর্ণতার যে প্রাগ্ভাব রহিয়াছে তাহারই আবির্ভাব মাত্র। 

এ পূর্ণতারপ আমাদের অন্তরালস্থ অনন্ত তরজরাশি 

আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে। এই প্রৃতি- 

* ডারউইনের মত এই যে, জগতের কুমোন্নতি কতকগুলি নিদ্দি্ট নিয়মা- 

ধীনে হয়, তন্মধ্যে যৌন-নির্ধাচন ও যোগাতংমর উজ্জীবনই প্রধান। সকল 

জীবই আপনার উপযুক্ত ভর্তা ঝ| ভার্া নিববাচন করিয়! লয় ও ষে যোগাতম 

দেই শেষ পর্যন্ত বাচিয়! থাকে, এই ছুই শব্দের এই অর্থ। 
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দ্ন্দিতা ও প্রতিযোগিতা কেবল আমাদের অজ্ঞানের ফলমাত্র। 

আমরা এই দ্বার কি করির] খুলি দিতে হয় ও জলকে কি 

করিয়৷ ভিতরে আনিতে হয়, তাহা জানি ন| বলিরাই এইক্ূপ 

হইয়া থাকে । আনাঁদের পশ্চাতে যে অনন্ত তরঙ্গর।শি 
রহির।ছে, তাহ! আপনাঁকে প্রকাশ করিবেই করিবে; ইহাই 

সমুদরা অভিব্যক্তির কারণ, কেবল জীবনধারণ অথবা ইন্জিয় 

চরিতার্থ করিবার চেষ্টা এই অভিব্যক্তির কারণ নহে। উহার! 

বাস্তবিক ক্ষণিক অনাবগ্তক বাহা ব্যাপার মাত্র। উহার! 

অ্ঞানজাত। সমুদয় প্রতিযোগিতা বন্ধ হইর। বাঁইলেও' বতদিন 
পর্যন্ত ন প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমাদের 

অন্তরালস্থ এই পূর্ণভাঁৰ আমাদিগকে ক্রমশঃ অগ্রসর করাইয়া 

উন্নতির দ্রিকে লইয়া যাইবে। এই জন্তই প্রতিবোগিত। বে 
উন্নতির জন্য আবশ্তক, ইহা বিশ্বাস করিবার কোন থুক্তি নাই। 

পশুর ভিতর মানুষ গুঢ়ভবে রহিয়াছে । যেমন দ্বার খোলা 
হর অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়, অমনি মানুষ প্রক।শ পার। 

এইক্প মানুষের ভিতরও দেবতা গুঢভাবে রহিয়াছেন, কেবল 
অজ্ঞানের অর্গল পড়িয়া তাহীকে প্রকাশ হইতে দিতেছে না। 

যখন জ্ঞান এই প্রতিবন্ধক ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখনই মেই দেবতা 

গ্রকাশ পান। 

_. নিম্মাণচিত্তান্ন্মিতামাত্রাৎ || ৪ || 

সুত্রার্থ- যোগী কেবল নিজের অহংভাব হইতেই 

অনেক চিত্ত জন করিতে পারেন । 
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যোগন্ুত্র 

ব্যাথ্যা--কর্ম্মবাদের তাৎপর্ধ্য এই যে, আমরা আমাদিগের 
সদনৎ কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকি আর সমগ্র দর্শনশান্সের 
একমাত্র উদ্দেশ্ত এই, মাঁন্ষের নিজ মহিমা অবগত হওয়া । 
সমুদয় শান্থই মানবের আত্মার মহিমা ঘোঁষণী করিতেছে, 
আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্মবাঁদ প্রচার করিতেছে । শুভকর্ম্বের 
শুভ ফল, অশুভ কর্মের অশুভ ফল হইয়া থাঁকে। কিন্ত যদি 
শুভাশ্ুভ আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে 

আত্ম! ত কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে অশুভ কন্দম কেবল পুরুষের 
্ব-স্বরূপ প্রক্ষাশের বাঁধা দেয় মাত্র, শুভ কর্ম সেই বাঁধাগুলি দূর 
করিয়। দেয়; তথনই পুরুষের মহিমা প্রকাশিত হয়; কিন্ত 
পুরুষ নিজে কখনই পরিণাম প্রাপ্ত হন না। তুমি যাহাই কর 
না কেন, কিছুই তোমার মহিমাকে_তোঁমার নিজ স্বরূপকে 
নষ্ট করিতে পাঁরে না; কারণ, কোন বস্তই আত্মার উপর কাধ্য 

করিতে পারে না, কেব্ল উহীাদ্বারা যেন আত্মার উপর একটি 

আবরণ পড়িয়। উহীর পূর্ণত। আচ্ছাদন করিয়] রাঁথে। 
যোঁগিগণ শীঘ্র শীঘ্র বন্মক্ষয় করিবার জন্ত কায়ুব্যুহ স্থজন 

করেন! এই সকল দেহের জন্য আবার তাঁহারা তীহাঁদের 
অস্মিতা ব। অহংতত্ব হইতে মনঃসমূহের স্থজন করিয়া থাঁকেন। 

এই নিশ্মিত চিন্তসমূহকে তাহাদের মূল চিত্তের সহিত পৃথক্ 
নির্দেশের জন্য “নিম্্দীণচিন্ত” বলে। 

প্রবন্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫॥ 

স্ত্রার্থ_যদিও এই ভিন্ন ভিন্ন স্থষ্ট 'মনের কাধ্য 
২৯৫ 



রাজযোগ 

নানাপ্রকার, কিন্তু সেই এক আদি মনই তাহাদের 

সকলগুলির নিয়ন্তা | 

ব্যাখ্যাঁ-এই ভিন্ন ভিন্ন মন, যাহার ভিন্ন ভিন্ন দেহে কার্য 

করে, তাহাদিগকে নির্মীণচিত্ত ও এই নিম্মিত শরীরগুলিকে 

নির্শ।ণদেহ বলে। ভূত ও মন ইহারা যেন ছুইটি অফুরন্ত 

ভাগারগৃহের শ্ঠায়। যোগী হইলেই তুমি উহাদদিগকে জয় 
করিবার রহস্ত অবগত হুইবে। তোমার বরাবরই উহা জান! 

ছিল, কেবল তুমি উহা1! ভুলিয়া গিকাছিলে। যোগী হইলে 
উহা! তোমার স্থতিপথে উদ্দিত হইবে । তখন তুমি উহাকে 
লইয়। যাঁহ। ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারিবে। যে উপাদান 

হইতে এই বৃহৎ ব্রন্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এই নিশ্মিতচিত্তও “সেই 

উপাদান হইতে নিশ্মিত। মন আর ভূত ইহারা যে পরস্পর 
পৃথক্ পদার্থ, তাহ। নহে, উহার একই পদার্থের অবস্থাভেদমাত্র। 

অন্মিতাঁই সেই উপাদান, সেই স্থক্স বস্ত, যাহা হইতে যোগীর 

এই নির্দীণচিত্ত ও নির্মাণদেহ প্রস্তুত হয়। ম্ুতরাং যখনই 

যোগী প্রক্কতির এই শক্তিগুলির রহস্ত অবগত হন, তখনই তিনি 

অশম্মিত নামক পদার্থ হইতে যত ইচ্ছা তত মন ও শরীর নির্মাণ 

করিতে পারেন। 

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম, ॥ ৬ || 

স্ুত্রার্থ--ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্তের মধ্যে যে চিত্ত 

সমাধিদ্বারা উৎপন্ন, তাহ! বাসনাশৃম্য। 
ব্যাখ্যা--ভিম্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে আমর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
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যোগন্থৃত্র 

মন দেখিতে পাই, তন্মধ্যে যে মনের সমাধি অবস্থা লাভ হইয়াছে, 

তাহাই সর্কোচ্চ। যে ব্যক্তি ওষধ, মন্ত্র ॥ অথবা তপস্তাবলে 
কতকগুলি শক্তি লাভ করে, তাহাঁর তখনও বাসনা থাকে, 
কিন্ত যে ব্যক্তি যৌগের দ্বারা সমাধি লাঁভ করে, কেবল সেই 
ব্যক্তিই সকল বাসনা হইতে মুক্ত। 

কন্মাশুরলাকুষ্জং যোগিনস্ত্িবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥ 

সুত্রার্থ_ যোগীদিগের কর্ম কৃষ্ণও নহে, শুরুও নহে, 

কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষে কর্ম ত্রিবিধ_ অর্থাৎ শুরু, 

কৃষ্ণ ও মিশ্র। 

ব্যাখ্য।_যখন যোগী এ প্রকার পূর্ণতালাভ করেন, তখন 
তাহার কার্্য ও এ কাধ্যদ্বারা যে কর্মফল উৎপন্ন হয়, তাহ] 

তাহাকে আর বন্ধন করিতে পারে ন; কারণ, তাহার বাপনার 

সংস্পর্শ নাই। তিনি কেবল কর্ম করিয়া যান। তিনি অপরের 
হিতের জন্ত বর্ম করেন, অপরের উপকাঁর করেন, কিন্তু তিনি 

তাহার ফলের আকাজ্ষা করেন না। ম্ুৃতরাঁং, উহা তাহাতে 

বর্তিবে না। কিন্তু সাধারণ লোকে, যাহারা এই সর্বোচ্চ অবস্থা ' 

পায় নাই, তাঁহাদের পক্ষে বর্ম ব্রিবিধ- কৃষ্ণ (অসৎ কাঁধ্য), 

শুরু (সৎ কাধ্য ) ও মিশ্র। 

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্ির্বাসনানাম্ ॥৮॥ 

সুত্রার্থ_এই ত্রিবিধ কর্ম হইতে কেবল সেই 

বাসনাগুলি প্রকাশিত হয়, যেগুলি সেই অবস্থায় 
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রাজযোগ 
প্রকাশ হইবার উপযুক্ত । ( অপরগুলি সেই সময়ের জন্য 
স্তিমিতভাবে থাকে। ) 

ব্যাথ্য/মনে কর, আমি সং, অসৎ ও মিশ্রিত, এই তিন 
প্রকার কর্মই করিলাম। তৎপরে মনে কর, আমার মৃত্যু হইল, 

আমি শ্বর্গে দেবতা হইলাম ৷ মনগধ্যদেহের বাসনা আর দেব- 
দেহের বাসন! একরূপ নহে। দেবশরীর ভোজন, পান কিছুই 

করে না। তাহা হইলে আত্মার যে প্রীস্তন অভুক্ত কর্ম আহার 

ও পানের বাঁসনা স্যঙ্জন করিয়াছে, সেগুলি টি যাইবে? 

আমি যদি দেবত|। হই, তাঁহা হইলে এই কর্ম কোথাম্ম যাইবে? 

ইহার উত্তর এই যে, বাঁদনা উপযুক্ত অবস্থ। ও ক্ষেত্র পাইলেই 
প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে সকল বাঁসনার প্রকাশের উপযুক্ত 
অবন্থ। আপিয়াছে, তাহারাই কেবল প্রকাশ পাইবে । অবশিষ্টগুলি 
সঞ্চিত হইয়া থাঁকিবে। এই জীবনেই আমাদের অনেক 

দ্েবোচিত, অনেক মন্তুষ্বোচিত ও অনেক পাঁশব বাসনা রহিয়াছে। 

আমি যদি দেবদেহ ধারণ করি, তবে কেবল শুভ বাঁসনাগুলিই 

প্রকাশ পাইবে, কারণ তাহাদের প্রকাশের উপযুক্ত অবসর 

আপিয়াছে। আমি যদি পশুদেহ ধারণ করি, তাহা হইলে কেবল 
পাঁশব বাঁসনাগুলিই আসিবে। শুভ বাসনাগুলি তখন অপেক্ষা 

করিতে থাকিবে । ইহাতে কি দেখাইতেছে? ইহাতে দেখাইতেছে 
যে, বাহিরে উপযুক্ত অবস্থা পাইলে বাঁসনাগুলিকে দমন করা যাঁয়। 
কেবল যে কর্ম সেই অবস্থার উপযোগী, তাহাই প্রকাঁশ পাইবে 
ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে» বাহিরের অনুকূল অবস্থা 
কর্্পকেও দমন করিতে পারে। 
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্ যোগন্ুত্র 

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানস্ত্যযং 
. স্বৃতিসংক্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥ 

সৃত্রার্থ_স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়! জাতি দেশ 
ও কাল ব্যবহিত হইলেও বাসনার আনন্তর্ধ্য হইবে। 

ব্যাথ্যা-_ অনুভূতি সমুদয় হুক্ম আকার ধারণ করিয়! 

সংস্কাররূপে পরিণত হয়, সেগুলি আবাঁর যখন জাগরিত হয়, 
তখন তাঁহাকেই সম্মতি বলে। এস্থলে স্থৃতিশব্ে বর্তমান 

জ্ঞানকৃত .কর্ম্বের সহিত সংস্কাররূপে পরিণত পুর্্বানুভূতিসমূহের 
পরস্পর অজ্ঞানসহকৃত সম্বন্ধকেও বুঝাইবে। প্রত্যেক দেহে, 
তজ্জাতীয় দেহে লব্ধ যে সকল সংস্কারসমষ্ট, তাহারাই কেবল 

সেই দেহে কর্মের কারণ হইবে। ভিন্ন জাতীয় দেহের সংস্কার 
তখন স্ভিমিতভাবে থাঁকিবে। প্রত্যেক শরীরই সেই জাতীয় 

কতকগুলি শরীরের ভবিষ্যত্বংশীয়রূপে কাধ্য করিবে। এইবপে 

বাসনার পৌর্বাপর্ধ্য নষ্ট হয় ন। 

তাসামনাদিত্ব্চাশিষে। নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥ 

সুত্রার্থ__স্বখের বাসনা নিত্য বলিয়া বাসনাও 

অনাদি। 
ব্যাখ্যা-_-আমরা যাহা কিছু অনুভব বাঁ ভোগ করি, তাহাই 

সুখী হইবাঁর ইচ্ছ! হইতে প্রস্থত হয়। এই ভোগের কোন আদি 

নাই ; কারণ, প্রত্যেক নূতন ভোগই, পুর্ববভোগের ছারা আমাদের 

চিত্তে যে একপ্রকার গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই উপর 

স্থাপিত। এই কারণে বাসনা অনাদি। 
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হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে 
তদভাবঃ ॥ ১১ ॥ 

সত্রার্থ__এই বাসনাগুলি হেতু, ফল, আধার ও তাহার 

বিষয় এইগুলি দ্বারা সংগৃহীত বলিয়! ইহাদের অভাব হইলে 

বাসনারও অভাব হয়। 

ব্যাথ্যা-এই বাসনাগুলি কার্ধ্কারণস্থত্রে গ্রথিত ; মনে 

কোন বামনা উদিত হইলে উহ! তাহার ফল প্রসব ন। করিয়। বিনষ্ট 
হইবে না। আবার মন সমুদয় প্রাচীন বাসনাসমূহের আধার-_ 
বৃহৎ ভাগীরম্বূপ। এ বাঁসনাসমূহ সংস্কারের আকার ধারণ 
করিয়া! রহিয়াছে, উহার যতক্ষণ ন! উহাদের কাধ্য শেষ করিতেছে, 
ততক্ষণ উহাদের বিনাশ নাই। আরও, যতদিন ইন্দ্রিগণ বাহাবস্ত 

গ্রহণ কৰিবে, ততদ্দিন নৃতন নূতন বাসন! উখিত হইবে ।' যদি 
এইগুলি হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয়, তবেই কেব্ল বাসনার 

বিনাশ হইতে পাঁরে। 

অতীতানাগতং ্বরূপতোহস্যধ্বভেদাদ্বন্ম।ণাম্ ॥১২॥ 

সুত্রার্থ__বস্তর ধন্মসকল বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াই 

সমুদয় হইয়াছে বলিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ বাস্তবিক 
স্বরূপতঃ আছে। | 

তে ব্যঞ্জ-সুন্মন। গুণাত্বানঃ ॥ ১৩ ॥ 

স্ত্রার্থ_উহাঁরা কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা সুক্ষ 
৩৬৩ 
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অবস্থায় চলিয়া যায়, আর গুণই উহাদের আত্মা অর্থাৎ 
স্বরূপ । | 

ব্যাখ্যা-_গুণ বলিতে সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন পদার্থকে 

বুঝায়, উহাদের স্থল অবস্থাই এই পরিদৃশ্তমান জগৎ। ভূত ও 
ভবিষ্যৎ এই গুণ কয়েকটিরই বিভিন্ন প্রকাশে উৎপন্ন হয়। 

পরিণামৈ কত্বাদ্স্ত্রতত্বম ॥ ১৪ ॥ 
স্ুত্রার্থ--পরিণামের মধ্যে একত্ব দেখা যায় বলিয়। 

বস্ত বাস্তবিক এক। (যদিও বস্তু তিনটি, অর্থাৎ সত্ব, 
রজ;, ও তমঃ, তথাপি তাহার পরিণামগুলির ভিতরে 

পরস্পর একটি সম্বন্ধ থাকাতে সকল বস্ততেই একত্ব 

আছে, বুঝিতে হইবে । ) 
বস্তসাম্যে চিত্তভেদাতয়োবিভক্তঃ পঙ্থাঃ ॥ ১৫ ॥ 

সুত্রার্থ_বস্ত এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া! 

ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাঁসন। ও অনুভূতি হইয়। থাকে। 

[ ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্ত তদপ্রমাণকং তদ| কিং . 
স্যৎ ॥ ১৬ ॥ 

সত্রার্থ__( দৃশ্য ) বসত একটি মাত্র চিত্তের অধীন নয়, 

(কেন না) তাহ। হইলে যখন উহা৷ (সেই. চিত্তের ) 

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় হইবে, তখন এ বস্ত কি 

হইবে ?] 
তছুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিতস্ বস্ত জ্ঞাতাজ্ঞাতম. ॥ ১৭ ॥ 
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স্ত্রার্থ_-চিত্তে বস্তুর প্রতিবিশ্বপাতের অপেক্ষা 

থাকাতে বন্তব কখন জ্ঞাত ও কখন অজ্ঞাত থাকে । 

সদ! জ্ঞতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ 

পুরুষস্যাহপরিণামিত্বাৎ || ১৮।। 

স্ত্রার্থ__চিত্তবৃত্তিগুলিকে সব্ব্দাই জানা যায়, কারণ, 

উহাদের প্রভু পুরুষ অপরিণামী। 
ব্যাথ্যা_এতক্ষণ ধরিয়া যে মতের কথা বলা হইতেছে, 

তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, জগৎ মনৌময় ও ভৌতিক এই 

উভয্ন প্রকারই। আর এই মনোময় ও ভৌতিক জগৎ সর্বদাই 

যেন প্রবাহের আকারে চলিয়াছে। এই পুস্তকখানি কি? ইহা! 

নিত্যপরিবর্তনণীল কতকগুলি পরমাণুর' সমগ্িমাত্র। কতকগুলি 

বাহিরে যাইতেছে, কতকগুলি ভিতরে আদিতেছে, উহা একটি 

আবর্তশ্বক্পপ। কিন্ব কথ এই, তাহা হইলে একত্ববোধ কোথ। 

হইতে হইতেছে? এই পুস্তকখাঁনি যে একথানি পুন্তক, তাহ 
কি করিয়া জানা যাইতেছে? এই পরিণ।মগুডুলি তালে তালে 

'হুইতেছে ; তাঁলে তালে উহার। আমার মনে তাহাদের প্রভাব 

প্রেরণ করিতেছে । যদিও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি সদ) 

পরিবর্তনশীল, তথাপি উহারাই একত্র হইয়া একটি অবিচ্ছিন্ন 
চিত্তের জ্ঞান উৎপাদন করিতেছে । মনও এইরূপ সদ! 
পরিবর্তনীল । মন আর শরীর যেন বিভিন্ন বেগে ভ্রমণশীল 

একই পদার্থের ছুইটি স্তর মাত্র। তুপনাঁয় একটা মু ও অপরটি 

দ্রততর বলিয়। অবশ্ত আমরা এ দুইটি গতির মধ্যে অনায়াসে 
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পার্থক্য করিতে পাঁরি। যেমন একটি ট্রেন চলিতেছে ও একখানি 
গাড়ী তাঁহার পাশ দিয়া যাইতেছে । কিয়ৎ পরিমীণে এই 

উভয়েরই গতি নির্ণীত হুইতে পারে। কিন্তু তথাপি অপর 

একটি পদার্থের প্রয়োজন। নিশ্চল বস একটি থাঁকিলেই 
গতিকে অনুভব করা যাইতে পারে। তবে যখন দুই তিনটি 

বস্তই বিভিন্নরূপ গতিশীল হয়, তখন আমরা প্রথমে দ্রুততরটির, 

পরিশেষে মৃদুতর চলনশীল বস্তুটির গতি অনুভব করিতে পারি। 

মনকি করিযী অনুভব করিবে? উহ নিয়ত গতিশীল। সুতরাং 

অপর এক বস্ব থাকা প্রয়োজন, যাহা! অপেক্ষারুত মৃছভাবে 

গতিশীল, পরে তদপেক্ষা মুছুতর, তদপেক্ষা। মৃছুতর এইরূপ চলিতে 

চলিতে আর ইহার অন্ত পাওয়া যাইবে ন। সুতরাং যুক্তি 

তোমায় একস্থানে চুপ করিতে বাঁধ্য করিবে। অপরিবর্তনীয় 

কোন বস্তকে জানিয়৷ তোমাকে, এই অনন্ত শ্রেণীর শেষ করিতে 

হইবেই হইবে। এই অশেষ গতিশৃঙ্খলের পশ্চাতে অপরিণামী, 

অপঙ্গ, শুবধন্বর্ূপ পুরুষ রহিয়াছেন। যেমন ম্যাজিক লন হইতে 

আলোক-কিরণরাশি আপিয়। শ্বেত বন্্রথণ্ের উপর প্রতিফলিত 

হইল উহাতে শত শত চিত্র উৎপাদন করে অথচ কোনরূপেই 

উহ্হীকে কলঙ্কিত করে না, ঠিক সেই ভাবেই বিষয়াহুতভূতিজ 

স্কারসমুহ কেবল উহার উপর প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র। 

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্াত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ 

সুত্রাথ--মন দৃশ্য বলিয়া স্বয়ংপ্রকাশ নহে। 

ব্যাখ্য।__ প্রকৃতির সর্বত্রই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, 
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কিন্তু উহা স্বপ্রকাশ নহে, স্বভাবতঃ চৈতন্স্ব্ূপ নহে। কেবল পুরুষই 
্বপ্রকাশ, উহার জ্যোতিঃতেই প্রত্যেক বস্ত উদ্তািত হইতেছে। 
উহারই শক্তি ভূত ও শক্তিসমুদয়ের মধ্য দয় প্রকাশিত হইতেছে । 

একসময়ে চোভয়ানবধারণম, ॥ ২০ ॥ 

সৃত্রার্থ_এক সময়ে ছুইটি বস্তকে বুঝিতে পারে ন! 
বলিয়। মন স্বগ্রকাশ নহে। 

ব্যাখ্যা বর্দি মন স্বপ্রকাশ হইত, তবে এক সময়ে উহ 

সমুদয় অন্থভব করিতে পারিত; উহ! ত তাহা পারে না। 
যদি এক বস্ততে গভীর মনোযোগ প্রদান কর, তবে আর 

অপর বস্ততে মনোযোগ দিতে পারিবে না। যদি মন ম্বপ্রকাশ 

হইত, তবে উহা কত অনুভূতি যে এক সঙ্গে করিতে পারিত, 
তাহার সীম নাই। পুরুষ এক মুহূর্তে সমুদয় অন্থ্ভব করিতে 
পারেন, নুতরাং পুরুষ স্বগ্রকাশ।* 

চত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধি-বুদ্ধেরতি প্রসঙ্গঃ 
স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২১ ॥ 

সুত্রার্থ-যদি কল্পনা কর! যায় যে, আর এক চিত্ত এ 

চিত্তকে প্রকাশ করে, তবে এইরূপ কল্পনার অন্ত থাকিবে 

না ও স্মৃতির গোলমাল হইয়া যাইবে । 
ব্যাখ্যা-মনে কর, আর এক মন রহিয়াছে, উহা এ 

গ্রথম মন্টিকে অনুভব করিতেছে, তাহা! হইলে আবার এমন 

* এই নুত্রের টীকা-সন্মত অর্থ এই,-মন এক সময়ে নিজেকে ও বিষয়কে 

জনুতব করিতে পারে ন| বলিয়া উহ! প্রকাশ নহে, পুরুষই স্বপ্রকাশ। 
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এক মনের আবশ্যক, যাহা আবাঁর তাহাকে অনুভব করিবে, 
সুতরাং, ইহার কোন স্থানে শেষ পাওয়া যাইবে ন। ইহাতে 
স্বতিরও গোলমাল উপস্থিত হইবে, কারণ, স্মৃতির কোন নির্দিষ্ট 

ভাগ্ডার থাকিবে না। 

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তো 

স্ববুদ্ধিসন্েদেনম ॥ ২২ ॥ 

সুত্রার্থ_চিৎ অপরিণামী ; যখন মন উহার আকার 
গ্রহণ করে, তখনই উহ] জ্ঞানময় হয়। 

ব্যাখ্যা_জ্ঞ।ন যে পুরুষের গুণ নহে, ইহা আমাদিগকে 

মপষ্টরূপে বুঝাইবার জন্ত পতগ্রলি এই কথা বলিলেন। বখন 
মন পুরুষের নিকট আইনে, তখন যেন পুরুষ মনের উপর 

প্রতিফলিত হন আর মন কিয়ংক্ষণের জন্ত জ্ঞান্বান হয়, আর 

বৌধ হয় যেন উহাই পুরুষ। 

দ্রষ্ট -দৃশ্ঠোপরভং চিত্তং সর্বার্থম, ॥ ২৩।| 
সত্রার্থ_-যখন মন দ্রষ্ট ও দৃশ্য উভয়দ্বারা উপরক্ত 

হয়, তখন উহ! সববপ্রকার অর্থকেই প্রকাশ করে। 
ব্যাখ্যা একদিকে দৃগ্ত অর্থাৎ বাহা জগৎ মনের উপর গ্রতিবিদ্বিত 

হইতেছে, অপর দিকে দ্র অর্থাৎ পুরুষ উহার উপর প্রতিবিদ্বিত 

হইতেছে ; ইহ হইতেই মনে সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের শক্তি আইসে। 

তদসংখ্যেয়-বাসনাভি শ্চিত্রমপি পরার্থং 

সংহত্যকারিত্বাৎ || ২৪ ॥ 
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স্ুত্রার্থসেই মন অসংখ্য বাঁসনাদ্বারা বিচিত্র 
হইলেও মিশ্র পদার্থ বলিয়া পরের অর্থাৎ পুরুষের জন্য 
কার্য করে। 

ব্যাখ্য1-স্মন নানাপ্রকীর পদার্থের সমটিশ্বরপ; সুতরাং 

উহ! নিজের জন্ত কারা করিতে 'পারে না। এই জগতে যত 

মিশ্র পদার্থ আছে, সকলেরই প্রয়োজন অপর বস্তুতে_ এমন 

কোন তৃতীয় বস্ততে-যাঁহার জন্ত সেই পদার্থ এইরূপে মিশ্রিত 

হইয়াছে । সুতরাং, মনও যে নানাপ্রকার বস্তর, মিশ্রণে 
উৎপন্ন, তাহা কেবল পুরুষের জন্ত। 

বিশেষদশিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ || ২৫ || 

ুত্রার্থ-__বিশেষদর্শী অর্থাৎ বিবেকী পুরুষের মনে 
আত্মভাব নিবৃত্ত হইয়। যায়। 

ব্যাখ্য।--বিবেকবলে যোগী জানিতে পারেন, পুরুষ মন নহেন। 

তদ] বিবেকনিন্নং কৈবল্যপ্রাগ ভাবং * চিতম্ ॥২৬|॥ 

তুত্রার্থ_তখন চিত্ত বিবেকপ্রবণ হইয়া কৈবল্যের 
পূর্ববলক্ষণ লাভ করে। 

ব্যাখ্যা_এইবপ যোগাভ্যানের দ্বারা বিবেকশক্তিরূপ 
দুষ্টির শুদ্ধতা লাভ হইয়া থাকে। আমাদের দৃষ্টির আবরণ সরিয়| 
যায়, আমর) তথন বস্তুর বথার্থ ম্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। 

আমরা তখন বুঝিতে পাঁরি যে, প্রকৃতি একটি মিশ্র পদার্থ, উহ! 

* পাঠীত্তরস্*কৈবল্যপ্রাগ ভান্বং 
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সাক্ষিত্বরূপ পুরুষের জন্য এই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখাইতেছে মাত্র। 
আমর! তখন বুঝিতে পারি, প্ররুতি ঈশ্বর নহেন। এই প্রকৃতির 
সমুদয় সংহতিই কেবল আমাদের হৃদয়সিংহাসনস্থ রাঁজ। পুরুষকেই এই 
সমস্ত দৃগ্য দেঁখাইবার জন্ত। যখন দীর্ঘকাল অভ্যাসের ছার 

বিবেকের উদয় হয়, তখন ভয় চলিয়। যাঁয় ও কৈবল্য প্রাপ্তি হয়৷ 

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭॥ 
সুত্রার্থ_উহার বিদ্বনত্বরূপে যে মধ্যে মধ্যে অন্যান্ত 

জ্তান উৎপন্ন হয়, তাহা সংস্কার হইতে আসিয়। থাকে । 

ব্যাখ্য।--"আমাকে সুখী করিবার জন্ত কোন বাহিরের 

বস্ত আবশ্তক', এইরূপ বিশ্বাস আমাদের যে সকল ভাব হইতে 
আইসে, তাহারা সিদ্ধিলাভের প্রতিবন্ধক । পুরুষ স্বভাঁবতঃ 
নখ ও আননস্বরূপ। পূর্ব্ব সংস্কারের দ্বারা সেই জ্ঞান আবৃত 
হইয়াছে । এই সংস্কারগুলির ক্ষ হওয়া! আবশ্তক | 

হানমেষাং ক্লেশবছুক্তম্ ॥ ২৮॥ 
সৃত্রার্থ__ক্লেশগুলিকে যে উপায়ের দ্বারা নাশের 

কথা বলা হইয়াছে, ইহাদিগকেও ঠিক সেই উপাঁয়েই 
নাশ করিতে হইবে। 

প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদস্য সর্বথাবিবে কখ্যাতে- 

ধর্্মমেঘ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥ 
সৃত্রার্থ--তন্বসমূহের বিবেকজ্ঞানজনিত এশ্বর্যেও 

যিনি বীতস্পৃহ হন, তাহার সর্ববপ্রকারে বিবেকজ্ঞাঁন 
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লাভ হয় বলিয়! তাহার ধন্মমেঘনাীমক সমাধি লাভ 

হইয়া থাকে। 
ব্যাখ্যা-যখন যোগী এই বিবেকজ্ঞান লাভ করেন, তখন 

পূর্ব অধ্যায়ে কথিত শক্তিগুলি আিবে, কিন্ত প্রকৃত যোগী 
ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাহার নিকট ধর্মমেঘ- 

নামক এক বিশেষপ্রকার জ্ঞান, এক বিশ্ষপ্রকার আলোক 

আইসে। ইতিহাস যে সকল ধর্ম্াচার্ধ্যদিগের কথা বর্ণন! 

করিয়াছেন, তীহাঁরা সকলেই এই ধর্মমেঘদম।ধিসম্পন্ন ছিলেন। 

তাহারা আপনাদের ভিতরেই জ্ঞানের মূল প্রত্রবণ পাইয়া 
ছিলেন। সত্য তাহাদের নিকট অতি ম্পষ্টরূপে প্রকাশিত 

হইয়াছিল। পূর্বোক্ত শক্তিদমৃহের অভিমান ত্যাগ করাতে 
শান্তি, বিন ও পূর্ণ পবিত্রতা তীহাদের স্বভাবগত হইয়। 
গিয়াছিল। 

ততঃ ক্লেশকন্ম্মনিবুত্তিঃ ॥ ৩০ ॥ 

তৃত্রার্থ__তাহ! হইতে ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হয়। 
ব্যাখ্যা-যখন এই ধর্মমেঘসম।ধি আইসে, তখন আর 

পতনের আঁশঙ্কা নাই, কিছুতেই আর তাহাকে অধোদিকে 

আকর্ষণ করিতে পারে না, আর তাঁহার কোন কষ্টও থাকে না। 

তদ] সর্ববাবরণমলাপেতন্থ জ্ঞানস্তানস্ত্যাজ.- 

জ্ঞেয়মন্পম্ ॥ ৩১ ॥ 

সুত্রার্থ--তখন জ্ঞান সর্বপ্রকার আবরণ ও 
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অশুদ্ধিশৃন্ত হওয়ায় অনস্ত হইয়া যায়, স্থুতরাং জ্বেয়ও 
অল্প হইয়া পড়ে। 

ব্যাখ্যা জ্ঞান ত ভিতরে রহিয়াছে, কেবল উহার আবরণ 

চলিয়া যায় মাত্র। কোন বৌদ্ধশান্্র “বুদ্ধ' (ইহা একটি অবস্থার 
সুচক) শব্দের লক্ষণ করিয়াছেন--অনস্ত আকাশের ন্যায় অনস্ত 

জ্ঞাঁন। বীশু এর অবস্থা লাঁভ করিয়া খ্রীষ্ট হইয়াছিলেন। তোঁমর। 

সকলেই এ অবস্থা লাঁত করিবে। তখন জ্ঞান অনন্ত হইয়? 

যাইবে, সুতরাং জ্রের় অলপ হইয়া যাঁইবে। এই সমুদয় জগৎ 

উহার সর্বপ্রকার জ্দেয় বস্তর সহিত পুরুষের নিকট শুন্রূপে 
প্রতিভাত হইবে। সাধারণ লোকে আপনাকে অতি ক্ষুদ্র 

বলিয়া মনে করে, কারণ, তাহার নিকট জ্ঞেয় বস্তব অনন্ত বলিয়। 

বোধ হয়। 

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্ডিগু ণানাম্ ॥৩২॥ 

স্ত্রর্থ--যখন গুণগুলির কার্য শেষ হইয়া যায়, 
তখন গুণগুলির যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম তাহাও শেষ 

হইয়। যায়। 

ব্যাথা।- তখন গুণগুলির এই সকল বিভিন্ন পরিণাম, এক 

জাতি হইতে উহার্দের অপর জাতিতে পরিণতি, একেবারে শেষ 
ত্হয়। বায় । 

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনিগ্রণহাঃ ক্রমঃ ॥৩৩| 
সৃত্রার্থযে পরিণাম ক্ষণ অর্থাং মুতুর্তসম্বন্ধ 
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লইয়া অবস্থিত ও যাঁহাকে একটি শ্রেণীর অপর প্রান্তে 
( শেষে ) যাইয়া বুঝিতে পারা য়ায়, তাহার নাম ক্রম । 

ব্যাখ্য।-পতগ্রলি এখনে ক্রম শব্দের লক্ষণ করিলেন। 

ক্রম শব্ধে যে পরিণামগুলি মুহুর্তকীল সম্বন্ধে স্দ্ধ, তাহাদিগকে 
বুধাইতেছে। আমি চিন্তা করিতেছি, ইহার মধ্যে কত মুহূর্ত 
চলিয়া! গেঙগ। এই প্রতি মুহূর্তের সহিতই ভাবের পরিবর্তন, কিন্ত 
আরা এ পরিণামগুলিকে একটি শ্রেণীর অস্তে (অর্থাৎ অনেক 
পরিণামশ্রেণীর পর) ধরিতে পারি। ইহাকে ক্রম বলে। কিন্তু 
যে মন সর্বব্যাপী হইয়। গিয়াছে, তাহার পক্ষে আর ক্রম নাই। 

তাহার পক্ষে সবই বর্তমান হইয়। গিয়াছে । কেবল এই 
বর্তমানই তাহার নিকট উপস্থিত আছে, ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহাঁর 
জ্ঞান হইতে একেবারে চলিয়া! গিরাছে। তখন সে মন কালকে 

জয় করে আর তাহার নিকট সমুদয় জ্ঞানই এক মুহূর্তের মধ্যে 
আসিয়! উপস্থিত হয়। সমুদ্য়ই তাঁহার নিকট বিদ্যুতের স্থাঁয় 
চকিতে প্রকাশ পাইর। থাকে। 

পুরষ্ার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতি প্রসবঃ 

কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠ।৷ বা! চিতিশক্তিরিতি ॥৩৪॥ 

সুত্রার্থ__গুণসকলে যখন পুরুষের কোন প্রয়োজন 

থাকে না, তখন তাহাদের প্রতিলোমক্রমে লয়কে কৈবল্য 

বলে, অথবা উহাকে চিংশক্তির স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ। বলিতে 
পার যায়। 
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ব্যাখ্য।-প্রকৃতির কাধ্য ফুবাইল। আমাদের পরম 

কল্যণমরী ধাত্রী গ্রকৃতি ইচ্ছা করিয়া যে নিঃস্বার্থ কাঁঙ্ধা নিজ 
স্কন্ধে লইব্ন(ছিলেন, তাহা ফুরাইল। তিনি যেন আত্মবিশ্বৃত 

জীবাত্সার হাঁত ধরিয়া তাহাকে জগতে বত প্রকার ভোগ আছে, 

ধীরে ধীরে সব ভোগ করাইলেন; যত প্রকার প্রকৃতির 

অভিব্যক্তি_বিকার আছে, সব দেখাইলেন। ক্রমশঃ তাঁহাকে 

ন[নাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপাঁনে লই 
বাইতে লাগিলেন, শেষে আত্ম। শিদ অপহৃত মহিম। পুনঃপ্রপ্ত 

হইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায় তীঁহার স্থৃতিপথে উদ্দিত হইল। 
তখন সেই করণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই 

ফিরিঘ্বা গেলেন । গিয়া, বাহার) এই জীবনের পথচিহৃবিহীন 
মরুতে, পথ হারাইযাঁছে, তাহার্দিগকে আব|র পথ দেখাইতে 

প্রবৃস্ত হইলেন। এইরূপে তিনি অনাদি অনন্ত কাল খাধ্য 

করির়। চলিয়াছেন। এইরূপে সুখছুঃখের ম্ধ্য দিয়া, ভালমন্দের 

মধ্য দিয়া অনন্ত নদীম্বরূপ জীবতআ্মাগণ সিথি ও আত্মসাক্ষাৎ- 

কাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন। 
ধহারা আপনাদের ব্বরূপ অনুভব করিয়াছেন, তাহাদের জঙ্গ 

হউক। তাহার আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। 
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যোগ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রের মত 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ 

ভিভীয় অধ্যাক় 

অগ্নি্ধত্রীভিমথ্যতে বামুরধত্রাধিরুধ্যতে | 

সোমে যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মন ॥ ৬ ॥ 

অর্থ_যেখানে অগ্নিকে মথন করা, হয়, যেখানে বাঁযুকে 
রৌধ করা হয় ও যেখানে অপর্য|প্ত সোমরম প্রবাহিত হয়, 

সেখানে ( পিন্ধ ) মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনস) সন্গিবেশ্ঠ | 

বন্মোড়পেন প্রতরেত বিদ্বান শোতাংসি সর্ববাণি ভয়াবহানি॥৮। 

অর্থ--বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নতভাবে রাখিয়া, 
শরীরকে সমভাবে ধারণ করিয়া, ইন্দ্রিযগ্ডলিকে মনে স্থাপন 

করিয়া জ্ঞানিব্যক্তি ব্রঙ্গরূপ ভেলাদারা সমুদয় ভয়াবহ শত 

পার হইম্বা যান। 
প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাপিকয়োচ্ছুদীত । 
ষ্াশ্বযুক্তমিব বাঁহমেনং বিদ্বান্ মনে। ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥ ৯ ॥ 

অর্থ--সংযুক্তচেষ্ট ব্যক্তি প্রাণকে সংযম করেন। যখন 

উহা! শান্ত হুইয়। যায়, তখন নাপিক। দ্বার! প্রশ্বান পরিত্যাগ 
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করেন। যেমন সারথি চঞ্চল অশ্বগণকে ধারণ করেন, অধ্যবসারশীল 

যোগীও তন্রপ মনকে ধারণ করিবেন। 

সমে শুচো শর্করাবহ্ছিবালুকা বিবর্জিতে শব্বজলা শ্ররাদিভিঃ | 
মনোহমুকৃলে ন তু চক্ষুঃগীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০॥ 

অর্থ--সমতল, শুচি, প্রস্তরঃ অগ্নি ও বানুকাশুন্ত, মনুষ্যরূত 

অথবা কোঁন জলপ্রপাঁতজনিত মনশ্চাঞ্চল্যকর শবশূন্ মনের অম্থকৃল, 

চক্ষুর প্রীতিকর, পর্ব হগুহাদি নির্জন স্থানে থাকিয়া, যোগ অভ্যাঁস 

করিতে হইবে। 
নীহারধৃমার্বানিলানলানাং খগ্ঠোতবিহ্যৎস্ষটিকশশিনাম্। 
এতাঁনি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রঙ্গণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১ ॥ 

অর্থ--নীহাঁর, ধূম, স্ধ্য, বাঁঘু, অগ্রি খগ্ভেত। বিদ্যুৎ, 

স্টিক, চন্্, এই রূপগুলি সম্মুখে আসিয়া ক্রমশঃ যোগে ব্রহ্গকে 
অভিব্যক্ত করে। 

পৃথ্যপতেজোহনিলথে সমুখিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। 
ন তন্ত রোগো ন জর! ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তম্ত যোগাগ্রিময়ং শরীরম্ ॥ ১২॥ 

অর্থ__যথন পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভৃত 
হইতে যৌগিক অনুভূতি সমুদয় হইতে থাঁকে তখন যোগ আরম্ত 
হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যিনি এইন্্প যৌগাগ্মিময় শরীর পাইয়াছেন, 
তাহার আঁর ব্যাধি, জরা, মৃত্যু থাকে না। 

লঘুত্বমারোগ্যমলোনুপত্বং বর্ণপ্রসাদঃ হ্বরণৌষ্টবঞ্চ। 
গন্ধঃ শুভে। মূত্রপুরীষমল্লং যোগ প্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩॥ 

অর্থ-শরীরের লঘুতা, স্বাস্থা, লৌভশূন্ততা, ম্নার বর্ণ? 
স্বর-সৌন্দরধ্য, মৃত্রপুরীষের অল্পতা ও শ্ররীরে একটি পরম 
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সুগন্ধ, যোগারভ্ত করিলে যোগীর এই লক্ষণগুলি প্রথমেই 
প্রকাশ পার। 

মখৈৰ বিষ্বং মুদয়োপলিপ্রং তেজোমরং ভ্রাজতে তৎ স্তুধান্তং। 

তদ্ব।ত্মতত্বং গ্রাসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো৷ ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪ ॥ 

অর্থ-যেমন স্থবর্ণ ও রঙ্গ প্রথমে মুত্তিকাদি দ্বারা লিপ্ত 

থাঁকে, পরিশেষে উত্তমরূপে ধৌত হইয়া তেজোময় হইয়া গ্রকাশ 

পায় সেইরূপ দেহী আত্মভত্ব দর্শন করিয়া একন্বরূপ, কৃতার্থ ও 
দ্ুখবিমুক্ত হর | 

শঙ্কর-উদ্ধত যাজ্ঞবস্ক্য 
আসনানি সমভ্যন্ত বাঞ্ছিতাঁনি বথাবিধি। 

গ্রাণায়ানং ততো গাখি, জিতাননগতোহভ।দেহ ॥ 

মুদ্বীননে কুশ।ন্পম্যগাস্তীধ্য।জিনমেন চ 

লম্বোদরং চ সম্পুজ্য ফলমোদকভক্ষণৈঃ ॥ 

তদ।সনে স্থুখানীনঃ সব্যে স্শ্তেতরং করম্। 

সমগ্রীবশির|ঃ সম্যক সংবৃতাস্তঃ স্থনিশ্চলঃ ॥ 

প্রাস্মখোদত্বুখো বাপি নাসাগ্রন্তস্তলোচনঃ | 
অতিভূত্তমভূক্তং চ বর্জযিত্বা প্রধত্বতঃ ॥ 

নাড়ীসংশে।ধনং কুত্যাহুক্তমার্গেণ যতুৃতঃ | 

বৃথ! ক্লেশে। ভবেত্ম্ত তচ্ছে1ধনমকুর্ববতঃ ॥ 

নাসাগ্রে শশতভৃঘ্বীজং চন্দ্রীতপবিতাঁনিতম্। 

সপ্তমন্ত তু বর্গন্ত চতুর্থ, বিন্দুসংবুতম্ ॥ 
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বিশ্বধ্যস্তমাঁলোক্য নাঁসাগ্রে চক্ষুধী উভে। 

ইড়য় পুরয়েদ্বায়ুং বাহাং দ্রাদশনাব্রকৈঃ ॥ 
ততো শপিং পুর্ব বদ্ধ্যায়েছ প্লুবজ্দালাবলীবুুম্। 

রুষষ্ঠং বিন্দুসংযুক্তং শিখিমগুনসংস্থি ভম্ ॥ 

ধ্যায়েছিরেচস্সেদবুং মন্দং পিঙ্গলয়। পুনঃ | 

পুনঃ পিঙ্গলয়াপৃধ্য ভ্রাণং দক্ষিণতঃ সুধী? ॥ 

তদ্বদ্বিরেচয়েদ্বা দুমিড়য়া। তু শনৈঃ শনৈহ | 

ত্রি5তুর্বংমরং চাঁপি প্রিচতুর্ম।(সমেব বা ॥ 

গুরুণোক প্রকারেণ র্হস্তেবং সম্ভ্যসে্চ। 

'পাতর্মধ্যন্দিনে স।দ্গং নাত্ব। বটুকৃত্ব 'আচরেহ ॥ 

সঙ্গাাদিকন্ম কৃত্বৈবং মধ্যরাঁরেশপি নিত্যাশহ | 
নাড়ীশুদ্ধিমনাপ্পোতি তচ্চিহ্ুং দৃগ্তাতে পৃথক্ ॥ 
শরীরলঘু হ৷ দীপ্তিজ্জীঠরাগ্রিবিবদ্ধন্ম্। 

নাঁদাভিব্যক্তিরিত্যে তলিঙ্গং তচ্ছুদ্ধিস্থচকম্ ॥ 

স ৪ ন্ 

প্রাণারাঁমং ততঃ কৃর্ধ্যাদ্রেচকপুরককুন্তটৈঃ | 
প্রাণাপানসমাবে।গঃ 'প্রাণায়ানঃ প্রকীন্তিতঃ॥ 

পৃরযেৎ ষে।ড়শৈর্মাত্রেরাপাদতলমস্ত কম্। 

মাব্রৈদ্বণত্রিংশকৈঃ পশ্চাদ্র্েচয়ে স্থসমাহিও 

সম্পূর্ণকুম্তবদ্বায়োনিশ্চলং মুদ্ধি, দেশতঃ | 

কুমশ্তকং ধারণং গণি, চতুঃষষ্ত্যা। তু মাত্রয়। 
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খযয়ন্ত বদস্তযন্তে প্রাণায়ামপরায়ণীঃ | 

পবিশ্রীভূতাঃ পৃতান্্রাঃ প্রভঞ্জনজয়ে রতাঁঃ ॥ 

তত্রাদে৷ কুস্তকং কৃত্ব! চতুংষ্টয তু মাত্রর। 

রেচয়েৎ যোড়শৈশ্মীত্রৈন্যাসেনৈকেন মুন্দরি ॥ 
তয়োশ্চ পূরয়েদাযুং শনৈঃ যোঁড়শমী রয় | 

সা রা ৬ 

প্রীণায়ামৈর্দহেদ্দোযান্ ধারণাভিশ্চ কিন্বিষাম্। 
প্রত্যাহারাচ্চ সংসর্গং ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্॥ 

ব্যাখ্য1--বথাবিধি বাঁঞ্ছিত আঁদন অভ্যাস করিয়া, অতঃপর, 

ভে গাগি, জিতাঁসনগত হইয়। প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। 

কোমল আসনে কুশ সম্যক বিছাইয়া, তাহার উপর মৃগচ্থ 
বিছাই্], ফল ও মোঁদকের দ্বারা গণেশের পৃজ। করিয়া, সেই 
আসনে সুখাসীন হইয়া! বানহত্তে দক্গিণহন্ত স্থাপন করিয়া, 
সম-গ্রীবশির হইয়া, মুখ বন্ধ করিরা, নিশ্ল হই, পূর্বরমুখ 
ব1 উত্তরমুখে বপিয়া, নাঁপাগ্রে দৃষ্টি ন্তন্ত করিয়া, ঘত্রপূর্ববক 
অতিভে|জন বাঁ একেবারে অনাহার ত্যাগ করিয়া পুর্বোক্ত- 
প্রকারে ঘত্রপূর্বক নাঁড়ী সংশেধন করিবে; এই নাড়ী শোধন 
ন| করিলে তাহার সাধনের ব্লেশ সমস্তই বৃথা হয়। পিঙ্গল! 

ও ইড়ার সংযোগস্থলে (দক্ষিণ ও বাম নাঁদিকার সংযোগন্থলে ) 

হুং বীজ চিন্ত। করিয়া ইড়াকে দ্বাদশমাত্র। বাহা বাঁু ছার 
পূর্ণ করিবে, তৎপরে সেই স্থানে অগ্নির চিন্তা ও রং বীজ 
ধ্যান করিবে ; এইরূপে ধ্যান করিবার সময় ধীরে ধীরে পিঙ্ল! 
( দক্ষিণ নাসিক) দিয়। বায়ু রেচন করিবে। পুনরায় পিঙ্গলার 
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দ্বারা পূরক করিয়! পূর্বোক্ত প্রকারে ধীরে ধীরে ইড়। দ্বার! 
রেচন করিবে। গুরূপদেশানুলারে ইহা তিন চারি বৎসর 
অথব1 তিন চাঁরি মাস অভ্যাস করিবে । উষাকাঁলে, মধ্যান্নে, 

সায়াহে ও ম্ধ্যরাত্রে, যত দিন না নাড়ীশুদ্ধি হয়, ততর্দিন 

গোঁপনে অভ্যাস করিতে হইবে ; তখন তাহাতে এই লক্ষণগুলি 

গ্রকাঁশিত হয় থা, শরীরের লঘুতী, সুন্দরবর্ণণ ক্ষুধা ও নাদ- 
শ্রবণ। তৎপরে রেচক, কুস্তক», পুরকাজ্মক প্রাণায়াম করিতে 

হইবে। অপানের সহিত প্রাণ যোগ করার নম প্রাণায়াম। 
১৬ মাত্রায় মন্তক হইতে পদ পর্যন্ত পুরক, ৩২ মাত্রায় রেচক ও 
৬৪ মাত্রায় কুম্তক করিবে । 

আর একপ্রকার প্রাণায়।ম আছে» তাহাতে প্রথমে ৩৪ 

মাত্রায় কুস্তক, পরে ৩২ মাত্রায় রেচক ও তংপরে ১৬ মাত্রার 

পুরক করিতে হইবে। প্রাণায়ামের দ্বার শরীরের সমস্ত দোষ 

দগ্ধ হইয়া! ধায়। ধারণা দ্বারা মনের অপবিত্রতা দূর হয়, 
প্রত্যাহার দ্বার সঙ্গদোষ নাশ হয় ও ধ্যানের দ্বার, যাহ! কিছু আত্মার 

ঈশ্বরভাব আবরণ করিয়া রাখে, তাহ। নাঁশ হইয়] যাঁর। 

পা পাতি] পিস ১৮ 
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সাংখ্য-প্রবচন- সুত্র 

তৃতীয় অধ্যায় 

ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধন্ত সর্বংপ্রকৃতিবৎ ॥ ২৯ ॥ 

সুত্রার্থ_ প্রগাঢ় ধ্যানবলে, শুদ্ধস্বরূপ পুরুষের প্রকৃতিতুল্য 

সমুদয় শক্তি।আিয়। থাকে । | 

রাগে।পহতির্াানঘ্ ॥ ৩০ ॥ 

হৃনীর্থ-_আসক্তির নাশকে ধ্যান বলে। 

বৃঙিনিরোধাভৎসিদ্দিঃ ॥ ৩১ ॥ 

সুত্রার্থ- সমুদয় বৃত্তির নিরোধে ধ্যানসিদ্ধি হয়| 

ধারণাসনন্বকর্মণা ততসিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥ 

সুত্রার্থ-ধারণ।, আনুন ও নিগ কর্তব্য কম্ম নিষ্পাদনের দ্বার 

ধ্যান সিদ্ধ হয়। 

নিরোধশ্ছদ্দিবিধারণ্যাভ্যাম্ ॥ ৩৩ ॥ 

সুত্রার্থ- শ্বাসের ছর্দি (ত্যাগ) ও বিধারণ (ধারণ) দার! 

প্রাণবাধুর নিরোধ হয়। 

স্থিরসথমাঁসন্ম্ ॥ ৩৪ ॥ 

শত্র৫থ-যে ভাবে বদিলে চধ্য ও সুখ লাভ হয়, তাহার 

নাম আসন। 

ঠবরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩১ ॥ 

সুত্রার্থ--বৈরাগ্য ও অভ্যানের দ্বারাও । 
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তত্তাভ্যাঁসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৪ ॥ 
সুতরার্থ-.প্রকৃতির প্রত্যেক তত্বকে ইহা নহে, ইহ নহে, এইরূপ 

বলিয়। ত্যাগ করিতে পারিলে বিবেক সিদ্ধ হয়। 

চতুর্থ অধ্যায় 

আবৃত্তিরসকৃহুপদেশাত ॥ ৩ ॥ 

সথত্রার্থববেদে একাধিকবার শ্রবণের উপদেশ আছে, স্থতরাং 

পুনঃ পুনঃ শ্রবণের আবশ্তক । 

_ গ্রেন্বৎ স্থখছুঃখী ত্যাগবিযে।গাভ্যাম্ ॥ ৫ ॥ 

শতরার্থ-যেমন শ্েন্পক্ষী মাংসের বিয়োগে দুঃখী ও স্বয়ং 

ইচ্ছাপুর্বক ত্যাগে সুখী হয় (তদ্রপ সাধু ইচ্জাপূর্ঘক সর্বত্যাগ 

করিয়! সুখী হইবেন )। 
অহনিন্ধ যনীবৎ ॥ ৬॥ 

হত্রাথ-যেমন সর্পনকল হেয়জ্ঞানে গাত্রঙ্থ জীর্ণত্বক্ অনায়াসে 
পরিত্যাগ করে। 

অসাধনাহুচিন্তনং বন্ধীয় ভরতবৎ ॥ ৮ ॥ 

সুত্রার্থ_যাঁহা বিবেকজ্ঞানের সাধন নহে, তাহার চিন্ত। করিবে 

না, কারণ উহ বন্ধনের হেতু; দৃষ্টান্ত ভরত রাজা। 

বনুভিরধোঁগে বিরোধে! রাঁগাদ্িভিঃ কুমাঁরীশজ্বব্ ॥ ৯॥ 

হত্রার্থ--বহু ব্যক্তির সঙ্গ বাগাদির কারণ বলিয়া ধ্যানের 

বিশবন্বরূপ ; দৃষ্টান্ত কুমারী শঙ্ব। 
দ্বাভ্যামপি তেব ॥ ১* ॥ 

সুত্ার্থ-ঢুই জন লেক একসঙ্গে থাঁকিলেও এইরূপ । 
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নিরাশ: স্থথী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১১ ॥ 

সত্রার্থ আশ! ত্যাগ করিলে সুখী হওয়া যাঁর। দৃষ্টান্ত 
পিঙ্গন। নারী বেশ্তা।। 

বহুশাস্তগুরূপাঁদনেহপি সারাঁদানং ষটুপদবৎ ॥ ১৩ ॥ 

ুত্রার্থ__মধুকর যেমন অনেক পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, 
তদ্রূপ যদ্দিও বহুশান্ত্র ও বছুগুরুর উপাসনা কর! হয়, তথাপি তাহাদের 

মধ্যে সারটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে। 

ইঘুকারবন্নৈকচিত্স্ত সমাধিহানিঃ ॥ ১৪ ॥ 
সুত্রার্থশরনিম্নীতার ন্তায় একাগ্রচিত্ত থাকিলে সমাধি 

ভঙ্গ হয় না। 

কতনিয়মলজ্বনাদানর্থক্যং লোৌকবৎ ॥ ১৫ ॥ 

ুত্রর্থ_ লৌকিক 'বিষয়ে যেমন কৃতনিয়ম লঙ্ঘন করিলে মহা] 
অনর্থের উৎপত্তি হয়, তদ্রপ ইহাঁতেও | 

গ্রণতিবঙ্গচর্ধ্যাপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্দিব্বহুক|লাত্দ্বং ॥ ১৯ ॥ 

সত্রার্থ-গ্রণতি, ব্রহ্ষচধ্য ও গুরুসেবাদর। ইন্দ্রের স্টায়, 

,বহুকালে সিদ্ধি লাভ হয়। 

ন কাঁলনিয়মো। বামদেববৎ ॥ ২০ ॥ 

সৃত্রার্থ-জ্ঞানোৎপত্তির কাঁলনিয়ম নাই। যেমন, বামদের 

মুনির (গর্ভাবস্থায় জ্ঞানোদয় ) হইয়াছিল। 
লন্ধাতিশয়যোগাদা! তদ্ধং॥ ২৪ | 

সুত্রার্থ-যে ব্যক্তি অতিশয় অর্থাৎ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ 

ক:রয়াছেন, তাহার নঙ্গদ্বারাও বিবেক লাভ হইয়।! থাকে। 

নভোগাঁৎ রাগশান্তিমুনিবৎ ॥ ২৭ | 
৩২০ 
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সুত্রার্থ-যেমন ভোগে সৌভরিমুনির আসক্তির শান্তি হয় নাই, 
তেমনি অন্তঠেরও ভোগে রাগশান্তি হয় না। 

পঞ্চম অধ্যায় 

যোগসিদ্ধয়োহপ্যৌষধাঁদিপিদ্ধিবন্নাপলপনীয়াঃ ॥ ১২৮ ॥ 

সত্রার্থ--ওষধাদি দ্বারা আরোগ্যসিদ্ধি হয় বলিয়। যেমন লোকে 

ওষধাদির শক্তি অস্বীকার করে না, তদ্রপ যোৌগজ সিদ্ধিও অস্বীকার 

করিলে চলিবে ন1। 1 

যষ্ঠ অধ্যায় 
স্থির হুথমাঁসনমিতি ন নিয়ম ॥ ২৪ | 

হুত্রার্থ_ম্বস্তিকাঁদি আপন অভ্যান করিতেই হইবে, এমন 

কোন নিয়ম নাই। শরীর ও মন বিচলিত ন1 হয় ও সুখকর হয়, 

এরূপভাঁবে উপবেশনের নামই আঁসন। 

ব্যাসসূত্র 
৪র্থ অধ্যায়_-১ম পাদ 

আসীন; অভ্তবাৎ ॥ ৭॥ 

অর্থ-উপাসনা বসিয়াই সম্ভব, সুতরাং, বসিয়া উপাসন। 

করিবে। 

ধ্যানাচি ॥৮॥ 

অর্থ--ধ্যান-হেতৃও ( উপবিষ্ট, অন্গচেষ্টারাহিত্যাদি লক্ষণাত্রান্ত 

পুরুষকে দেখিয়া লোকে বলে, ইনি ধ্যান করিতেছেন, অতএঞ্ব ধ্যান 

উপবিষ্ট পুরুষেই সম্ভব )। 
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অচল পেক্ষ্য ॥ ৯ | 

অর্থ-_-কারণ, ধ্যানী পুরুষকে নিশ্চল পৃথিবীর সহিত তুঁলন 

বরা হইয়াছে 

ন্ুরন্তি চ॥ ১০। 

অর্থ-- কাঁরণ, স্থৃতিতেও এই কথ| বলিয়া! থাকেন। 

যত্রৈকাগ্রত। তত্রাবিশেষাঁ ॥ ১১ ॥ 

অর্থ__যেখাঁনে একাগ্রত। হইবে, সেই স্থানে বগিয়াই ধ্যান 

করিবে, কারণ, কোন্ স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতে হইবে, তাহার 

কোন বিশেষ বিধান নাই। 
এই কয়েকটি উদ্ধত অংশ দেখিলেই ভারতীয় অন্তত দর্শন 

যৌগনন্ন্ধে কি বলেন, তাঁহ| জান যাইবে। 








